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De  Nieuwe  en  Onbekende 

EERELD 
O  F 

ESCHRYVING 
VAK 

AMERICA 

tZÜID-LAND, 
Fervaetende 

d'Oorfprong  der  Americaenen  en  Zuid- landers ,  gedenkwaerdige  togten  derwaerds, 
Gelegendheid 

T>er  vajle  Kaften  5  Eilanden  ,  Steden  3  Sterfyen  >  ̂Dorpen ,  Tempel^ 
^Bergen  ,  fonteinen  ,  Stroomen,  Huifen  ,  de  natuur  Van  (Beeflen  ,  <Boomen$ 

klanten  en  vreemde  Gewaffchen }  Gods'dïenjl  en  Zedm ,  Wonderlijke 
Voorvallen ,  Vereeuwde  en  Nieuwe  Oorloogen : 

Verciert  met  Af-beeldfels  na  't  leven  in  America  gemaekt,  en  befchreeven Door 

AenoiöüsMontanus. 

>x 

ü^ 

I 

^£rudentia^    Victrix  • 

t>  AMSTERDAM, 

Jacob  Meürs  Boek-verkooper  en  Plaet-fnyder  ,  op  de  Kaifars-graf^ 
fchuin  over  de  Weftei>markt,in  de  ftad  Meurs.  Jnno  1 671.  Met  Trivilegie. 
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O   P   D    R   A   G   T 

Aen  den  DoorluchtigenHoog-gebooren 
Furften  He  ere  , 

Heer  JO AN  MAURITS, 
PRINSwNASSOUW3 

Gr  ave  van  Katzeneüebogen,  Vianden  en  Diets,  &c. 
Heer  van  Heiljleyn  3  (jroot-^vLeefler  des  Ordens  des  heiligen  fo- 
hannes  van  ferufalem  ,  door  der  cSMar/^,  Saxen  3  Tomeren  en 

Wenden  5  Stadthouder  van  de  Furjlendommen  Qleve  en  ̂ Ts/ïinden, 

mitfgaders de (^raeffchappen vander <S\£ar\en Ttyvensbergen ,  &c. 
Eerfie Feldmaerfchalk^van  den  Staet  der Vereenigde JVeder landen, 

Qollonel y  (gouverneur  der  Staden  omleggende  Forten  van  WefeL 

E  Nieuwe  Weereld  America  en 

't  Onbekende  Zuid  -  land  ,  bon- 
dig afgemaelt  op  defe  bladeren 

door  Arnoldus  Montanus  ,  uit 

veelvoudige  fchriften  bekend, 
worden  u  ,  Hoog-geboorene 

Prins  ,  in  alle  eerbiedigheid opgedraegen.  Gy 
zelf  verfchaft  geen  klein  gedeelte  tot  de  ftoffe  aen 

*■  3  dit 



OPDRAGT. 

dit  tegenwoordig  boek  :  die  over  America  zeeg- 
haftige  ftandaerden  voerde  :  toen  de  Weft-Indi- 
fche  Maetfchappy  des  Vereenigden  Nederlands 

U  E.  op  droeg  't  hoogfte  bewind  van  Brafil :  welk als  noch  over  de  wijde  plas  der  Oceaen  wijdluftig 
roept :  hoe  een  Naffouwfche  Vorft  haer  woefte 
boodem  acht  jaer  betreeden  heeft ,  tot  fchrik  van 

Portugal ;  voort-zetting  der  Nederlandfche  moo- 
gendheid ,  en  verwondering  des  gantfchen  aerd- 
boodems.  Waèrlijk,  Doorluchtigste  Heer, 

gy  zijt  de  eerfte>  die,  volgens  't  loffelijk  voorbeeld van  de  beruchtfte  volkeren  en  veld-heeren  ,  de 
Naffouwfche  wapenen  onder  een  andere  hemel 
diervoegen  manhaftig  gevoert  hebt  :  dat  zoo 
lang  Porto  Calvo  ,  Maragnan  ,  Parayba  ,  rio 

Grande,  'tReciffo,  Olinda  en  de  vordere  Brafil- 
fche  fteden ,  fterkten ,  rievieren  en  landen  blij- 

ven zullen ,  de  geheugenis  uwer  helden-daeden 
blijven  zal.  Nederland  had  hier  genoegzaeme 

proeven  af  gezien  voor  Grol  ,  's  Hartoogen- 
bofch,  Maeftricht ,  Rhynberk ,  Schenken-fchans, 
in  vordere  belegeringen  en  togten  tot  afbreuk 

der  Spaenfche  moogendheid  h  maer  gy  hebt  Ne- 
derland te  klein  geoordeelt ,  om  te  verftrekken 

tot  een  wapen  ̂ fchool  ,  alwaer  ieder  over  uwe 

krijgs-oefening  verbaeft  ftond.  De  groote  wee- 
reld ,  eerft  door  Columbus  aengewefen ,  en  ze- 
dert  by  Americus  Vefputius  nader  ontdekt, 
opende  een  ruim  veld ,  op  welk  gy  voorzichtig 
te  velde  trok,  gelukkig  flag  leverde,  omzichtig 
fteden  en  fterkten  belegerde ,  zeeghaftig  tot  haer 

poorten  introk ,  konftig  beziens-waerdige  gebou- 
wen timmerde ,  zachtmoedig  onder  wreede ,  be- 

leefd onder  woefte ,  goedertieren  onder  boofaer- 

dige ,  godfalig  onder  goddeloofen.   Gy  zijt  de 

be- 
— 



OPDRAGT. 

beruchte  voetftappen  der  Romainen  na-geftapt  > 

die  ,  daerze  Italien  beheerfcht  hadden ,  oordeel- 
den niet  verricht  te  hebben ,  tenzy  haer  wapenen 

over-fcheepten  na  Afie  en  Africa.  Maerhierin 

overtreft  uwe  manhafte  dapperheid  die  vermaerde 

oorlogs-blixems ,  dat  gy  niet  alleen  verder  over 

d' Oceaen  den  Spanperd  in  een  Nieuwe  Weereld 

aentafte  5  maer  ook  't  Euangelium  derwaerds  voer- 
de: en  zeege-praelde,nie:  min  wegens  verflaegene 

vyanden  s  als  bekeerde  afgooden-dienaers  en  on- 

gefchikte  heidenen  tot  Chriftus  gebragt.    Een 

groot  deel  der  bladeren  van  dit  tegenwoordig 
werk  is  befchreeven  met  zulk  een  ftof ,  welke  uwe 

manhafte daeden.DooRLUCHTiGSTE  Vorst,  te 

meer  tegen  de  vergetelheid  bewaerd  ,  alzoo  in 
verfcheidetaelentevoorfchijn  komt  :  teneinde 

Vrankrijk ,  Duitfland ,  Britannien  en  de  Latijnen 

zonder  tolk  konnen  lefen/t  geen  Joan  M  aurits, 
tot  luifter  der  Naffauwfcheftamme,  verricht  heeft. 

Venvaerdig  dan,  Hoog-gebooren  Heer,  dit 

boek  met  goede  oogen  aen  te  zien  ,  daer  het  aen 

't  voor-hoofd  pronkt  met  uwe  Achtbaere  naem  : 
hoewel  't  uwe  hexden-ftukken  flapper  befchrijft, 
als  gy  de  zelve  verricht  hebt. 

Z)ive  alder-onderdaenigHe 
diender 

Jacob    Meürs. 

Extraft 



ExtraB  uit  de  privilegie  van 

De   STATEN  van  HOLLANDT 
en  WEST-VRIES  LANDT. 

DE  Heeren  Staten  Van  Hollanden  Weft-Vnefland,  hebbenby  brie- 

Den  Van  Otlroy  ,  gedateert  den  i%Pm  July  1670.  aen  J  aco  b 
Meurs,  (Boeck-Verhoper  en  Vlaetfnyde?  tot  Amfterdam  ,  Ver- 

leent ,  om  alleen  te  mogen  doen  (Drukken  en  Verhopen  Voor  den  tijd  Van  15 

achter  een  Volgende  laren,  een  Boek geintituleert  America  ,  of  Befchry- 

ving  der  Nieuwe  Wereld  ,  &c.  befchreeVen  door  Ar. noldus 

Montanüs  ,  met  Verbod  Van  het  %elve  by  iemand  anders  in  geen- 

derhande  Talen  te  mogen  na-drukken  of  Verhopen ,  in  't  geheel  ofte  ten  deele, 
in  groot  of  klein  formaet ,  op  a\\ulkepozne  enAmenden  als  int\ehe  Otlroy 
hreeder  is  begreepen. 

Was  ondeiteekent 

JOHAN   DE    WïTT. 

Ter  Ordonnantie  van  de  Staten, 

He rb.  van  Beaumont, 

BE- 

MM 
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Fol.i 

BESCHRYVING 
FAN 

AMERICA 
EERSTE  BOEK: 

Eerfte  Hoofd-ftuk. 

America  is  by  de  Oude  onbekend  gewejt. 

E  Oceaen,die 

zijn  by-naem 
meenig  -  werf 
verandert,  na 

de  landfchap- 

pen  welker 
t  ftranden  be- 

?M .  ̂̂ ^f^ÊL  *Poelt '  om~ ^  ringt  't  aerd- 
rijk  met  kromme  bogten.  Tuflchen 

•     America  en  V  Onbekende  Zuid-land,  be- 
naeuwt  door  de  ftraten,na  Magellanes 

en  leAtón'genaemt/vind  wederzijds 

een  ganfch  woefte  ruimte:  welker  een 

voor  Euroope,  Afia,  Africa  en  America 

in  diepe  gronden  neder-zinkt  ,  daer 
d'andere  America  en  Afia  feer  wijd  van 

,  malkander  affcheid :  beide  door  man- 

hafte  zee- helden  roemwaerdig  ont- 
dekt, daer  defonne  op  en  ondergaet. 

.      Ten  noorden  heeft  het  ys  't  meer- 
maels  hervatte  voornemen  by  ftoute 

ichippers  van  verfcheide  landaerd  ge- 
fluit. Met  /0a^»zuidwaerd  is  min- 

der gehardebok  :  fulx  als  noch  ten 

meeftendeel  onbekend  blijft,  hoe  ver- 
re 't  water  aldaer  over  diepten  of  on- 

diepten vioeid  :  alleenlijk  is  by  er- 
vaerendheid  bevonden  ,  dat  de  zee 

doorgaens  over  laeger  gronden  fpoelt 
ten  zuiden,  dan  ten  noorde.  De  oude 

Kleine  ken-  Romainen,  Grieken,  Pheniciers ,  of  ook 

"cLfvaen  wat  volk  immer  uitdezee-vaerteen by  de  ouden,  beruchte  naem  hadden ,  zijn  niet  min 
fchroomachtiger  als  meer  onervaeren 

geweeit  op  de  waetercn,  in  vergelij- 
king met  de  tegenwoordige  Euroo- 

peers.  Door  een  onverbieekeiijke  wet 

bleef  de  zeegeflooten ,  volgens  Pli-  veget.'de nius ,  Vegetius  en  andere,  van  den  elf-  fivS 
den  der  flagt-maend  tot  den  tiende 
van  lente-maend ,  fulx  geen  fchepen 
zeil  maekten ,  uit  vrees  voor  flormen. 
Ook  beflondenze  niet  verre  buiten 

't  geficht  der  ftranden  af  te  fteeken  ter 
voller  zee.  Ondertuffchen  nochtans  scheep- 

mag  niemand  in  twijfel  trekken,  of  Jaert  fJ r  \      ■  \  ii  tii  i    i eer "     * vericneide  volkeren  hebben ,  bereeds 
voor  ettelijke  eeuwen ,  haer  in  de 

fchéep-vaert  dapper  uitgeflooft.  De 
Heilige  Schrift  getuigt,  hoede  Jood- 
fche  Koningen  Salomonjojaphat,  Ozias 
en  andere,  vlootentoerafteden  ,  die, 
uit  verre  afgeleegene  geweftenfiphirs 

goud  en  verfcheide  vreemde  koftelijk- 
hedenna  Canaan  voerden.  ïnfchelijx 

teikent  Straho  aen ,  dat  ten  tijde  van  Ge0&™th- 
Homerus  ,  dewelke  Salomons  leven  be- 

reikte ,  indien  bevaeren  is.  En ,  vol- 

gens Plinius ,  hebben  de  Romainen,  on-  #*•  *■  Hifl' 

der  't  beleid  van  Auguftus,  tuflchen  de  mtc' 6j' ftraet  Gibralter  uitgeroeid  ,  ontdekt 
de  Spaenfche  ,  Franfche  en  Duitfche 
ftranden,  niet  alleen  tot  de  Uithoek  der 

Cimhers ,  (nu  genaemt'/  Schaeger Rif) 
maer  felf  de  Noorder  Oceaen  ,  die  Noor- 

wegen en  Lapland  bcfpoeld.  Defelve 

Plinius  voegt  hier  by  :  hoe  d'  Afri- caenfche  kullen  ,  buiten  Gibraltar 

weftwaerd  aen,  voorby  den  berg  At- 
las, door  ftoute  fchippers  nu  en  dan 

befigtigt  wierden.  Meer  gedenk  waer-  zu-ugt 

dig  is  de  togt  der  Carthaginienfer  Han-  "om  H*n" ??0, als  dewelke  uit  Gibraltar s ftraet  de 
wijd  uitgeftrekte  ftranden  van  Afrika 
tot  de  Gorgades  bezeilde.  Euaoxus 

A  Cyzi- 



van  Eudo- 
xüs.Stra- 
bol  z. 

Wondere 
reis  van 

fommige 
Indiaenen: 

van  Mene 
lam : 

Gedenk - xeerdige 

togt  van ten  Indiaen, 

in  Egypte» 

geland : 

l 

2  Eerste 

Cyzicenus  ,  vluchtende  voor  den  Ko- 

ning Lathyrus ,  uit  d'Arabifche  Zee  af- 
geftooken  ,  liep  voor  Gibraltar  ten 
anker.  Voorts  verdient  het  onfe  by- 
fondere  aenteikening ,  dat  der  Suaeben 

Koning  ,  gelijk  Comelius  Nepos  ver- 
haelt ,  aen  de  Roomfche  onder  Bur- 
gemeefter  Metellus  Celer  ten  gefchenk 
fond  ettelijke  Indiaenen ,  die  by  fwae- 
re  ftormen  in  de  Noorder  Oceaen  ver- 

vielen :  en ,  na  veel  zukkelen  en  droe- 

vige fchip-breuk ,  den  Duitfchen  boo~ 
dem  onder  de  voet  kregen.  Doch 

lang  voor  defe  voorval  heeft  Menelaus 
Griex  Koning  door  de  Middellandfche 

Zd-ezeilgemaekt:  de  ftevens  gewend 
rondom  Africa :  In  dien  beüchtigt  :  en 

is  na  acht  jaer  t'  hüifwaerd  gekeert ; 
indien  Arijlonicus  Grammaticus  in  de- 

fe vertelling  geloof  verdient,  't  Geen 
de  Griexe  hiftoorie-fchryvers  getui- 

gen van  Ptolomeeus EuergetesKomng 

osetEgypten  dient  geenfints  over  ge- 
flaegen.  Zijn  opfigters  langs  deftrand 
der  Arabifche  Inwijk  ontdekten  een 

verlaeten  fchip ,  binnen  welk  een  half- 
dood menfch  vonden  ,  onder  ver- 

fcheide  lijken.  De  half  doode,  door 

ipijs  te  mets  verquikt ,  wift  geen  aen- 
wijfing  te  doen  van  waer  en  waer  na 
toe  ftreek  fette  ?  Niemand  konde  hem 

verftaen,uit  wat  landfchapherkom- 
ftig  was.  De  vreemdeling  dan  word 

aen  Euergetes  over-gefchikt ;  dewelke 
byfonderevlijdaenwende,  teneinde 
kundfchap  kreeg  van  de  Griexe  tael, 
om  alfoo  achter  de  gefchaependheid 

der  gantfchezaek  te  komen.  Te  mets 

in  de  gefeide  fpraek  gevordert ,  bedui- 
de: hoe  hy  een  Indiaen  was,door  ftorm 

by  d'ArabiJche  Inwijk  ingedreven .  Op 
de  togt  had  hy  alle  zijn  metgefellen 
verlooren ,  van  ongemak  en  honger. 
Beloofde  voorts  de  weg  na  Indien  te 
wijfen.  Euergetes  fliep  hier  niet  op: 
hy  ruft  een  vloot  toe  ,  voorfien  van 
heerlijke  gefchenken  :  voor  welke 
de  vloot  eindelijk  te  ruggebragt  ko- 
ftelijke  droogeryen  en  gefteenten. 

aUook  van  Na  de  dood  des  Koninx  Euergetes 
cieopatra.  hervatte  zijn  gemaelinne  Cleopatra  de 

voorige  togt ,  met  meerder  aental 
fchepen ,  die  buiten  de  Roode  Zee  een 
fteven  vonden  ,  wiens  top  een  paerd 

Vertoonde  ,  overgebleven  uit  fchip- 

B  o   e  k: 

breuk:uk  hetpaeud  wierd  bekend,  dat 
het  een  Gibraltar s  fchip  was  geweeft, 

welk  Afrika  omgezeild ,  aldaer  bleef. 
Defteveniszedetttotgeheugenis  op 
de  markt  binnen  Memphu  geplaetft. 

In  de  laetfte  eeuwen  hebben  de 

Venetiaenen  ,  voor  alle  andere  Euru- 

peers  ,  fich  onder  won  den  met  't  af- 
gelegen Indien  koophandel  te  dry- 

ven .  Zy  waeren  dan  eertijds  gewend 

door  d'Adriaeti/che  na  de  Middelland- 
fcheZeefoeekte  houden  op  Alexan- 
dria  :  alhier  ftaptenze  te  land,  in  de 
Arabifche  Inwijk  wederom  icheep,  en 
vervorderde  voorts  haerreis  na  Ooft- 

Indien.  Langs  dit  vaerwaeter  en  de- 

fe land-togt  ,  voerdenze  d'Indifche 
waeren  foo  lang  na  Eur&pe,  tot  ein- 

delijk d'Egyptifcbe  Sultan  die  weg 
door  ftr ooperyen  bekommerde :  wef- 
halven  haer  benoodfaekt  vonden  Ale- 
xandria  te  laeten  leggen  ,  en  voor 
Antïochien  (nu  Meppo)  te  ankeren. 
Uit  -Antiochien  vertrokkenze  na  Baby- 
lom  ,  van  Baby/on  na  Balfarum  ,  van 
Balfarum  na  Ormus.  Alhier, maekten- 
ze  zeil  in  de  Perfifche  Zee  >  om  met 
etlndiaenen  te  handelen.  Venetien 

voorfag  dan  Euroope  van  alle  ge  waf 
fchen  en  koftelijkheden  ,  welke  on- 

der d'  Oofter  Sonne  vallen. 

En  zy  waeren  noch  in  befit  geble- 
ven, ten  zyaldereerft  de  Portugeefen 

fich  beweegd  hadden,  ten  einde  met 
fchepen /W/f» ontdekten,  fonderde 
goederen  op  kameelen  over  land  te 

fleepen.  't  Werk  dient  weinig  hooger 
aengehecht.  Joan  de  eerfte  Portugaels 

Koning  had  d'Africaenfche  ftad  Septa 
den  Mooren  ftormeüder  hand  afhan- 

dig gemaekt.  Onder  zijn  vijf  zoonen 
munten  byfonder  uit  de  vierde  zoon 
Henrik  :  die  in  't  inneemen  van  Septa 
fich  boven  gemein  manhaftig  droeg: 
zedert  uit  de  verheerde  ftad  fterke 

uitvallen  op  de  Mooren  deed ;  en,  met 

fyuit  verrijkt ,  twee  fchepen  toe-rufte 
tot  vordere  ontdekking  van  Afrika 
ten  zuiden,  't  Voorneemen  evenwel 

ging  langfaem  voort ,  ter  oorfaek  veel 

tijd  en  geld  fpilde  aen  't  bouwen  van een  nienwe  ftad  Terzanabali , hamaels 

genoemt  Villa  Jnfantü.  Doch ,  in  een 
droom  beftraft  wegens  dit  uitftel, 
vervaerdigt  eerlang  twee  zeilen  ,  op 

'tjaer 

De  Venetia- nen  drijven 

d'  eerfte  in 
Euroope 

handel  op 

Ooft- Indien: 

hoe  *zy  haer 

reife  voort- 

fetteden. 

By  watge- 
legendheid de  Portuge- 

[en  alder-    ' 
eer  ft  onder. 

ftonden  de 
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ven  de  banken ,  die  vaek  ettelijke  mij- 
len weegs  in  zee  uitftaeken ,  benood- 

faekt  wierden  te  zeilen.  Toenmaels 
waeren  feer  vermaerd  in  de  Wis-konfl 
Rhoterik  ,  Jojeph  en  Martijn  Bohemus 
leerling  van  joan  Monteregius  :  met 
deze  racds  pleegt  de  Koning  Joan ,  ten 
einde  iets  bedachten  ,  na  welk  de 

fchippers  by  't  onbekend  gefternte 
aende  zuid  kant  der  middag-lijn,  se- 
nigfints  gilTen  konden ,  hoe  verre  van 
dit  of  datlandaffteevenden.  Dege- 
feide  Wiskonftenaers  vonden  einde- 

lijk uit  een  feer heilfaeme werktuig, 

namentlijk'taltrolabium ,  niet  alleen 
om  de  loopderlterrenaftemeeten; 
maer  ook  ten  dienftvandezee-vaert 
heilfaem  verandert.  Zedert  kregen  de 
matroofen  meer  moed  en  valtigheid 
in  't  bezeilen  der  Oceaen.  Onder  an- 

dere ftelde  Koning  Joan  over  een 
vloot  Jacoh  Canus ,  die  ter  mond  van  Gedenk- 

de  ftroom  Zaïre s  invoer  :  en  aldaer  waesdi£e. 
i  ïii  t  /-  i  verrichting een  pylaer ,  behakt  met  Latynfche  en  VM  jMOb 

Portugeefche  letteren  ,  oprechtede,  Cltms- 
vervaetende  d'  ontdekking  der  Afri- caenfche  kullen  ,  door  wie  en  onder 

wat  Koning  volvoert.  Hy  vond  hier 
beleefde  Moeren  :  uit  welke  foo  veel 

bericht  kreeg;  dat  een  magtig  koning 
over  hacr  heerfchte ,  die  eenigedag- 
reifen  landwaerd  in  hof  hield.  Der- 

waerds  fchikt  Canus  gezanten  af :  be- 
houd vier  Mooren  tot  gyfelaers  :  en 

voerdze  met  haer  wil  na  Portugael, 
onder  beding  van  herftelling  binnen 

vijftien  maenden.  De  gyfelaers  on- 
dervveefen  in  de  Portugeefche  tael , 
deden  bericht :  hoe  haer  vaderland 

Congo  genaemt  wierd.  Ter  gefetter  ontdekking 

tijd verruild  Canus  aldaer  de  felve  met  van  Cm&°- 
de  Portugeefche  gefanten:  trekt  recht 
toe  na  den  koning,  niet  fonder  heer- 

lijke fchenkaedjen  :  en  vind  hem  fit- 

ten op  een  elpenbeene  throon  :  'tbo- 
ven-hjf  was  naekt  tot  de  fchamelheid 
toe ,  voorts  bedekt  met  een  bomba- 
zijne  kleedje  :  om  de  flinker 

't  jaer  veertien  honderd  en  tien  :  te 
meer  alfoo  uit  zekere  Africaenfche 

gevangene  bericht  kreeg,  hoe  Afrika 
fich  boven  den  berg  Atlas  wijd  en  zijd 
ten  zuiden  uitbreide.  De  voet  van 

't  gebergte  Atlas  was  tot  noch  toe  ge- 
weeft  d'  uiterfte  bepaeling  der  fcheep- 
vaert ;  want  dewijl  aldaer  een  groot 
rif  in  d  Oceaen  feer  verre  uitkijkt ,  was 

niemand  tot  dier  tijd  gevonden,  de- 
welke foo  diep  zeewaerd  dorft  ftee- 

ken ,  buiten  alle  geficht  van  ftranden, 

om  boven  de  gezeide  ondiepte  te  fte- 
venen. 

Joan  Confalvus  ,  Triflan  Varfeus  en. 

JEgidius  Annius  zij  n  d'eerfte  ge  weeft, 
die  in  d' open  zee  ftoutmoedig  inlie- 

pen, en  verfcheideAfrikaenfche  Ku- 
iten en  onbewoonde  eilanden  ont- 

dekten. Onder  dufdaenige  eilanden 
zijnMadera  en  Sant  Joris  de  Picho:wéïk 
eerfte  Henrik  voornoemd  bevolkte 

met  Portugeefen,en  't  andere  met  Vlae- 
mingen. Hy  verkreeg  voorts  van  Paus 

Martijn  de  vijfde ,  dat  alle  landfchap- 

pen  ,  haer  uitftrekkende  van  d'Uit- 
hoek  Ganaria  2&  tot  In  dien  toe,den  Por- 

tugees fouden  onderhoorig  blijven. 

Na  Henrik,  aflijvig  op  't  jaer  veer- 
tien'honderd  en  feltig,  bleef 't  werk van  landen  te  ontdekken  voot  een 

tijd  fteeken:  ter  oorfaek  de  Portugael- 
fche  Koning  Alfonfus ,  infwaereoor- 
loogen  bedremmelt,  de  handen  niet 
ruim  had  ,  om  op  onzeekere  kans 

d 'Oceaen  te  bouwen.  Echter  bragthy 
de zaek foo  verre,  dat,  na  IMingder 
inlandfche  beroerten,  zijn  vlootelin- 
gen  by  de  üroom  Zanaga  invoeren : 
en  voor  de  vermaerdekoopftad  Gen- 
ne ,  van  welke  Guïnea  haerbenaeming 
ontleent  ,  ten  anker  liepen.  Alhier 

kregenzeby  ruiling  elpen-been,  goud 

flaeven  en  een  vafte  voet  op  'tland, 
vermits  befettelingen  lieten  binnen 
een  opgeworpen  fterkte  :  dellaeven 
wierden  na  Ltffehon  vervoert. 

Jaan  de  tweede ,  zijn  vader  Alphonfus 

in'tnjkgevolgt,  kreeg  't  oog  op  Ara-  I  droeg  hy  een  goude  arm-ring  :  over 

arm 

hien  en  Indien ,  en  byfondere  iuft,  om 
een  weg  te  openen  uit  d\Atlantifche 
na  dlndifche  Oceaen.  De meefte fwae 

righeid  lag  in  't  beftieren  der  fchepen, 
wanneer  buiten  't  gefigt  van  ftranden 
de  volle  zee  moeiten  kiefen  ;  en  bo- 

de fchouders  hing  een  paerde  ftaert, 
welke  der  koningen  dragt  is.  Canus 

leid  zijn  gefchenken  voor  'skoninx voeten  neder  ,  en  onder  defelvéeen 

blinkende  kruis- vaen ,  by  de  Paus  ln- 
nocentïm  d'AchtJle  plechtelijk  inge- 

A  2  wijd, 
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wijd.  Zedert  wierd 't  Roomfche  ge- 
loof by  vele  aengenoomen  ;  fulxde 

koning  feif  den  doop  ontfing.  Eer- 
lang nochtans  door  fommige  opge- 
ruid, wierd  de  nieuwelinx  ingevoer- 

de godfdienft  t'eenemael  gedempt. 
Ondertufïchen  Hiep  Joan  de  tweede 

niet  op  d'ontdekking  van  onbekende 
landen.  Hy  vaerdigdeyW*?»  en  Chri- 
fienen  over  Egypten  en  Alexandria  af 
na  Indien :  ten  einde  elders  kondfehap 

kreeg  ,  hoe  't  vaer-waeter  ,  boven 
d'ukerfte  uithoek  van  Afrika,  ten  han- 

del met  d'  Indiaenen ,  gevonden  mogt 
werden.  By  Joans  dood  bleef  die  toe- 

leg fteeken  :  foo  nochtans  ,  dat  des 

felfs  ftaetvolger  Emmanuel  't  werk  ze- 
dert niet  min  yverig  opvatte.  Onder 

Emmanuels  beleid  ,  voerde  Vafcus  Ga- 

ma  vier fchepen ,  die ,  niet fonder  dui- 
fend gevaerlijkheden  ,  voor  Calecut 

ten  anker  liepen  :  end'eerfte  uit  Eu- 
roope  ontdekten ,  langs  een  zorgelij- 

ke vaert , '/  Ooflerfche  Indien. 
Maer  Chriftoffel  Colonus  was  nu 

vijf  jaer  voor  Gama  in  de  weer,  om 
nieuwe  landfehappen  weftwaerd  op 
te  foeken.  De  toeleg  gelukte  :  alfoo 

eerlang  een  geheele  weereld  gevon- 
den is ,  die  namaels  van  Americus  Vef- 

pucius  haer  benaeming  America  ont- 
leende :  fulx  de  verdeeling  des  wee- 

relds,  door  onkunde  van  d' oudheid 
onrechtmaetiggemaekt,tot  een  rech- 

te flant  gebragt  wierd.  Want  indien 
eertijts  de  gantfche  aerdboodem  geen 
ander  naem  droeg  als  Ajia,  Africa  en 

Europe  :  foo  blijft  nu  on  wederfpreke- 
lijk,  dat  die  drie  gedeelten  flechts  een 
uitmaeken  ,  namentlijk  den  Bekende 

Weereld:  terwijl  ten  zuiden  een  twee- 
de weereld  leid  ,  welke  ,  by  weinig 

kullen  bekend  ,  voorts  Onbekendis. 

Voor  't  derde  weerelds  deel  komt  de 

Nieuwe  Weereld 'of  Amerika. 
'tSal  niet  ondienftig  zijn,  onsfelf 

in  te  wikkelen  in  een  dubbeldon  der- 
foek  wegens  dit  Amerika  ;  eenfdeels, 
of  het  ooit  by  de  oudheid  bekend 
flond  ?  En  tenanderen,  watvolk  en 
wanneer  voor  defe  Nieuwe  Weereld  in- 

woonders  befchaft  heeft  l  Over  't  eer- 
de (tuk  verfchillen  de  geleerde  onder- 

ling. Die  aen  de  oudheid  foo  veel  eer 
toefchryven,  als  of  Amerika  by  haer 

Diod.  Sic. 

1.6. 

ontdekt ,  of  ten  minften  niet  onbe- 

kend was  geweeft ,  fleunen  op  't  aen- 
fienelijk  gefach  van  beruchte  fchry- 
vers  onder  de  Grieken  en  Romainen. 

Zy  behelpen  haer  dan  met  de  wee- reld- wi)te  Plato ,  dewelke  wijdloopig  Atlantüa, 

gewaegt  van  een  landfehap  Atlantica  i'^to  in vetre  buiten  Gibraltars  ftraet  door  22* 
twee  woefte  zeen  befpoelt  en  van 

magtige  eilanden  befet.  By  de  zeen 
verftaenze  d?  Atlantifche  en  Zuider- 

zee ,  by  d'eilanden  Cuba ,  Efpanola ,  Ja- 
maica ,  Califorma  en  andere  ,  weder- 
zijds voor  America  verfpreid.  Maer 

het  kan  waerlijk  niet  ontkent ,  oïPla- 
to  befchrijft  een  land  't  welk  nergens 
te  vinden  is,  niet  fonder  dartele  ver- 
fiering  van  een  weelderig  verftand. 

Immers  foo  weinig  doed  Diodorus  Si- 
culus  voor  die  America  by  de  oude  be- 

kend (tellen  ;  want  als  hy  verhaelt, 

hoe  de  Pheniciers,\3Ln  d'Africaenfche 
Kuil  door  florm  wettelijk  afgerukt, 

op  een  groot  eiland  vervielen ;  welk 
d'  uitleggers  voor  America  hou  den ,  is 
het  daerom  Amerika  ?  Neen :  het  blijft 

feggen  fonder  bewijs.  Arifioteles  word  Arifi.  de 

hier  met  eveneelijke  waerfchijnelijk-  Mirmdhi» ,     .  ,  P.  Natura  au- 
heid  aengetrokken :  wanneer  ter  ne-  ̂ itis, 
der  (lelt,  dat  buiten  de  Pylaerenvan 
Hercules  in  d 'Atlantifche  Zee  eertijds 
een  groot  onbewoond  eiland  by  de  ( 
CarthaginienferkooiplmdQn  gevonden 

wierd  :  dit  bragt  niet  voort  als  wil- 
de dieren  en  boomen  :  doorfhee- 

den  van  vifch-rijke  ftroomen  en  ette- 
lijke dagen  zeilens  afgezondert  van 

't  vafle  land.  De  koopluiden,  aldaer 
uitgeftapt,  vonden  de  vruchtbaerheid 

der  grond  en  getemperdheid  des  he- 
mels foo  aengenaem  ,  dat  fich  op 

't  ontdekte  eiland  ter  neder-floegen. 
De  Carthaginienfers  verbooden  oplijf- 
flraf ,  dat  niemand  dervvaerds  foude 
over-fteeken ,  beducht  voor  verfwak- 

king ,  indien  groote  volk-plantingen 
verhuifden.  Maer  hoe  vonden  deCar- 

thaginienfers  America  fonder  zeil- fteen  ?  Hoe  wierdenze  verlekkert  op 
America,  daer  de  landftreek rondom 

Carthago  boven  gemein  vruchtbaer  is  ? 

Sulx'tgeen  Arifioteles  verhaelt  meer 
geduid  kan  worden  op  de  Canarifche 
Eilanden  of  Brittannie,d\s  wel  op  Ame- 

rika. Voorts  komt  ook  de  Prins  der 

La- 
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Latynfche  Dichters  Virgilius  te  voor- 
fchijn  :  als  of  die  den  Nieuwe  Weereld 
gekend  had ,  wanneer  aldus  fingt : 
Daer  leid  een  landjchap  buit  in  het 

gejlernte  verre , 
En  buiten  voegen  van  hetjaer  enfon: 
Alwaer  de  torzer  Atlas  dragen  kon 

Opfchouderen  den  as  met  fchinte len- 
de Jlerren. 

Wie  fal  hier  tael  of  teiken  vinden  van 

America  s>  Hoewel  ondertuflchen  niet 
ontkent  word  ,  dat  de  fchranderfte 

weereld-wijfen  onder  de  ouden  lich- 
telijk konden  afnemen  de  volmaekte 

geflalte,  die  d'aerde  en  zee  kloots- 
gewijs  uitmaeken ,  uit  de  ronde  fcha- 
duwe ,  welke  den  naem  verduiftert, 
de  verfchillende  op  en  ondergang  der 
hemelfche  lichten  en  ongelijke  ver- 

heffingen des  as-punts  :  en  dewijl 
d'aerde  en  zee  rond  zijn  ,  dat  aen 
d' ander  zijde  van  de  middag-lijn  ten zuide  foo  wel  een  bewoonde  weereld 

konde  leggen,  als  ten  noorden .  Welk 
gevoelen  meerfteundeop  degefonde 
reden ,  dan  op  een  ondervonden  er- 
vaerendheid ,  die  voor  de  laetfte  eeu  • 
wen  fchijnt  bewaert  te  zijn.  Sulx  niet 
alle  oude  foo  verre  mifgetaft  hebben 
als  de  Latijnfche  dichter  Lucreftus ,  of 

felf  onder  d'  Oudvaeders  Laclantius 

America  onbekend.  & 

op  zijn  mifflag  bouwde.  Hy  meinde,  Be  c\vh. 

fchoon  genomen  hetaerdrijken  zee  Dciiib- lCK 

een  ronde  geftalte hadden,  nochtans  ° 9' daerom  niet  volgde  ,  dat  bewoonde 
landen  laegen  ten  zuiden  tegen  de 
nóorder  geweften  aen  :  aengefien 
d'  Oceaen  aldaermet  woede  plafièn 
over  de  gronden  fpoelde  :  ol  indien 

eenigekuftenindie  weereld 't  hoofd 
uit  't  water  opftaeken ,  wie  had  ooit 
beweefen,datze  menfchen  voededen? 
Want  hoe  foudenze  konnen  der- 
waerds  geraeken ,  over  een  onmeete- 
lijke  Oceaen  ?  hoe  foudenze  door  de 

middag- lijn  door  booren,  alwaerde 
fon  diervoegen  barnt ,  dat  geen  leven- 

dig fchepfel  foo  overmaetige  hette 
weder  ftaet  ?  En  waer  faldan  blijven 
de  goddelijke  waerheid  der  H.  Schrift 
die  alle  menfchen  fielt  herkomftig 
van  Adam ,  en  zedert  de  fonde-vloed 
uit  de  drie  foonen  Noachs  ?  De  men- 

fchen dan  in  die  andere  weereld,moe- 
ften  noodefaekelijk  een  andere  her- 
komft  erkennen,  alfoo  derwaerds  on- 
moogelijk  konden  komen  uit  defe 
weereld.  Doch,  zedert  de  ontdek- 

king van  Ooft  en  Wefl-lndien  ,  heeft 
d'ervaerendheid  geleert ,  dat  ten  zui- 

den groote  landlchappen ,  foo  verre 
bevaeren  zijn  bevolkt  gevonden,haef 

Firmianus  enAuguftinus,befpottende   uit-ftrekken  van  ooften  tot  weften 

't  gevoelen  van  een  bewoond  aerdrijk 
ten  zuide  der  middag-lijn.  Laclantius 

'm  zijn  dwaeling  fteunt  op  defe  bewij- fen  :  Namentlijk,  indien  een  aerdrijk 
lag  onder  onfekimmen,foo  moeiten 
de  voetftappen  der  inwoonders  al- 

daer  hooger  zijn  dan  d' hoofden  der felve  :  de  boomennederwaerdsmet 

de  kruinen  wafTchen  :  de  regen ,  ha- 
gel ,  fneeuw  en  blixem  averechts  val- 
len :  defteden,  bergen  en  ftroomen 

En  hoewel  Auguftinus  defe  waerheid 
loochent,  voor  hem  nochtans  hebben 
Cicero,  Plinius  en  andere  onder  de 

Grieken  en  Romainen  ftaende  gehou- 

den ,  hoe  't  aerdrijklag  onder  een  vijf- 
derhandelucht-ftreek.  Defe  verfchei- 
dentheid  van  landen,  ondereen  hee- 

te,  gemaetigde  of  koude  hemel ,  be- 
fchrijft  de  Latijnfche  dichter  Virgilius. 
Zijn  zin-rijke  vaerfen  luiden,  vertaelt 
in  't  Neder  duitfch,  aldus 

2T***  ornge^eerc  hangen.  Doch  dit  bewijs      Vijfftreken  d'  hemel  heeft ,  van  welk  Georgl 
van  Laclantius  is  t'  eenemael  reden- 
loos  ;  want  dewijl  de  aerde  en  zee 
een  kloot  met  malkander  uitmae- 

ken en  alles  op  aerde  en  zee  fich 
na  haer  middel  punt  ftrekt ,  foo  gaen 
de  tegen- voetelingen  niet  meer  ave- 

rechts als  wy  :  en  hebben  nevens  ons 
niet  te  vreefen,  datter  iets  des  aerd-  i 

klootsin  den  hemel  mogt  neder-ftor-  [ 
iU  ookvanitn.  Maer  Auguftinus  heeft  een  ande-  I 
iuguflims.  re  gronc}  gehad  als  Lanftantius ,  waer  ; 

een  door  het  branden 

Des  fonne-lichts  is  rood,  en  rooft  er  t 

by  het  vuur. 
De  uiterft'  weder -zij  ds  in  '/  ronde 

klappertanden, 
Met  glaefigys  verftijft  en  vlaeg  op 

vlaegen  zuur. 

Hier  tuffchen  en  de  mid delft'' ',  uit  Gods 
goed-gunftigheden , 

Zijn  aen  den  menfch  ter  woon  twee 

ftreeken  toegeftaen. 
Kt,  Een 
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Een  weg  aen  heide  zijd,  ten  midden 
door-gefneden, 

Alvoaer  de  teeken-kring  moetfchuin- 

fche  gangen  gaen. 
uncrobim  Met  VirgUius  komen  ook  Cicero  en 

msomnmm  pimim  over-een.    Die  Prins  der  La- 

«2KV.    tijnfche  redenaers  fegt :  Gy  ftet ,  hoe 
die  't  aerdrijk  bewoonen  ,  niet  alleen 
diervoegen  van  malkander  afgefcheurt 

zijn  ,  dat  niets  onder  haer  van  d'een  tot 
d' ander  kan  afkomen  ;  maer  datze  ten 
deelen  fchuins  ,  ten  deelen  zijelinx  ,  ten 
deelen  als  tegen  voetelingen  ft  aen.    Gy 

fiet ,  hoe  de  felve  aerde ,  gelijk  als  om- 
ringt is  met  fommige  zwachtels ,  welker 

twee  alder-verft  van  elkander  zijn  afge- 
leegen  :  en ,  wederzijds  duikende  onder 

'shemels  as-punten,door  rijp  verftijft  leg- 
gen ;  maer  de  middelfle  en  groot  ft  e  van 

eenramende fonne gefengt  word.   Twee 

landftreken  zijn  bewoonbaer :  welker  een 

zuidelijk  leid,  alwaer  de  menfchen  voet- 

flappen  fetten  recht  tegen  ons  aen.    £>och 
d 'ander,  ten  noorde  uitgeftrekt,  bewoont 
gy  luiden.   Voorts  getuigt  Plinius ,  dat 

het  wel  ftrijd  tegen  't  gevoelen  des  ge- 
meinen  volks;  maer  echter  waerach- 

tigis  :  hoe  aller  wegen  rondom  d aerde 
menfchen  verfpreit  zijn, en  met  de  voeten 
tegen  malkander  aen  wandelen.  Iemand 
vraegende  waerom  de  tegen-voetelingen 
niet  in  de  lucht  vallen ,  gelijk  of  de  reden 

\  niet  by  de  hand 'was,  dat  zy  haer  niet  ver- 
wonderen, waerom  ook  wy  niet  vallen  ? 

Doch  hoewel  de  oude, uit  redenen 

voornoemd,  konden afmeeten,  dat- 
ter  onder  onfe  kimmen  eenweereld 

ten  zuiden  lag ,  foo  fteldenze  noch- 
tans den  toegang  derwaerds  ontoe- 

gankelijk: alfoo,  (gelijk  ook  Augufti- 
nus  )  oordeelden  ,  't  aerdrijk  t'eene- 
mael  onbruikbaer  te  leggen ,  niet  al- 

leen onder  de  noorder  en  zuideras- 

punten  ,  wegens  ondraegelijke  kou- 
de, maer  ook  onder  de  middag  lijn, 

wegens  geenfints  lijdelijke  bette.Tuf- 
fchen  de  middag -lijn  en  de  koude 
lucht -ftreeken  in'tuiterfte  noorden 
en  zuiden ,  (het  zijn  de  woorden  van 

Macrob.in  Macrobius)  voorden  wederzijds  de  ge- 

P'  weden  door  nabygelegendheid  van  bei- 
der ongetemperdheid  getempert :  en  in 

defe  getemperde  alleen  heeft  de  natuur 
vergund  te  leven.  Vorders  fchijnt^«- 
guftinusidi oploffing  te  geven  opzijn 
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voorgewende  fwaerigheid :  naement- 
lijk  hoe  de  menfchen  over  een  on- 
meetelijke  Oceaenzen  de  kuften  onder 
een  andere  hemel  konden  landen? 

Die  geleerde  Oudvaeder  ,  onderfoe 
kende  na  de  herkomft  der  heeften,  die 

uit  vermenging  van  manneken  en 

wijfken  haer  oorfprong  hebben  ,  ftek 

vaft  :  datze  alle  tot  voortelers  moe- 

ten erkennen ,  die  met  Noach  in  d'Ar- 

ke  op  de  waeteren  der  fond -vloed dobberden.  Maerhoezijnzegeraekt 

aen  de  eilanden  ?  tot  d'eilanden,  dicht 

by  vafte  kuften  gelegen  ,  kondenze 

gemakkelijk  over-fwemmen:tot  verre 

gelegene ,  ten  gebruik  der  menfchen, 
door  menfchen  metfehepen  gevoert 
worden.  OnderrufTchen  is  hier  de 

fwaerigheid  niet  weg-genomen ;  want 
indien  fulx  plaets  had  in  dieren  die 

dienftdoen,  wiebragt  deverflinden- 
de  en  onhandelbaere  beeften  der- 
waers,  als  wolven,  leeuwen  ,  tygers 

en  diergelijke,  langs  een  ruim  en  for- 
gelijk  vaer-waeter ,  na  kuften  rondom 

befpoelt  door  een  ruime  zee  ?  Wef- 
halven  Auguftinus  in  defe  fwaerigheid 
bedraeid  ,  meind  waerfchijnelijk  te 

wefen  :  datze  ,  het  zy  God  fulx  ge- 
biedende ,  het  zy  toelatende  ,  van 

d' Engelen  aen  foodanige  landen  ge- 
voert  zijn.  Indien  nu  fulx  konde 

plaets  hebben  in  't  wild  gedierte,waer- om  ook  niet  in  de  menfchen ,  op  ge- 

lijke wijze  tot  bevolking  van  eenaf- 

geleegen  aerdboodem  derwaerdsge- 

bragt  1  Te  meer  nadien  d'  aerde  by- 
fonder  gefchaepen  is  om  de  menfeh. 
Doch  waer  toe  dit  noodig?  Daerde 
menfchen  niet  alfeen  met  vaertuig 

konden  over  fcheepen :  het  zy  uit  op- 
fet  nieuwe  landen  fogten  ,  het  zy  te- 

gen meining  na  onbekende  geweften 

byftormen  heengedreeven  wierden. 
Hier  komt  by,  dat  de  aerde,  hoewel 
hier  en  daer  door  woefte  plaften  van 

haer  felf  afgezondert  leid,  evenwel 

by  andere  oorden  of  aen  een  vaft  is,of 
flechts  door  kleine  water  -  boezemen 

gefclieiden  :  fulx  lichtelijk  door  uit- 

dying  van  geflagten , nieuwe  in woon- 
ders  tot  nieuwe  iandfehappen  konden 

over -flappen.  Dieshalven  behoeft 
niemand  fwaerigheid  te  maeken ,  als 
of  uit  Adam  ,  of  noch  nader  uit  een 

der 

Hoe  de  hee- 

ften zijn  ge- 

raekt  op  af- 

gelegene ei- 
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den ï 



America  onbekend. 

ledenen 

lerom  A- 

mca  fio 

ig  onbe- 
nA  is  ge- 
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japhet  niet  herkomftig  fouden  zijn , 
die  een  ander  gedeelte  des  weerelds 
bewoonen. 

OndertuflPchen  dient  hier  een 

vraeg-ftuk  noodwendig  beantwoord : 

hoe  eerft  na  verloop  van  foo  veel  eeu- 
wen ,  in  de  laetfte  tijd,  een  weereld 

ontdekt  wierd  ,  welke  den  ouden 

gantfchelijk  onbekend  is  gebleven , 
daer  d'oude  voor  de  laete  nakomelin 
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metrius  foon  van  Aatigonus,  met  veer- 
tig Ptolomams  Philadelphus ,  met  vy- 

fsig  Philopator.  De  Tyrier  Hippius  Hel- 
de een  vracht-fchuit  op  ftaepel,  de 

Rhodiers  een  jagt ,  de  Duitfche  booten. 
Vorders  bedachten  deCopen  een  riem, 
Dedalus  den  maft  en  fpriet ,  Pifeus  de 

{huk,  de  Tyrrbemersytaxikei,Anachar- 
fis  de  dreggen,  Tiphys  'tftuur  onder- 
weefen  door  'tbeweegen  van  de  ftaert 
eens  vliegenden  kieken-diefs,  Icarus 

gen  geenfints  wijken ,  noch  in  ftout-  de  zeilen,  hoewel fommige  defe  eer 
moedigheid,  om  gewigtige  toeleg  by  overbrengen  aen  Daidalus,  Minos 

de  hand  te  vatten,  noch  in  fchrander-  j  floegd'eerftezee-flag.  Waeruitlich- 

ie  (Ceerfte 
zeeheè- 
t  bevae- 

rfcheide 
voelcns 

•  heide  - 

%  bier  af. 

heid ,  om  de  felve  te  begrijpen ,  noch 

in  hardvochtigheid  ,  om  uit  te  voe- 

't  Blijft  buiten  alle  tegenfpree- 
ren 

ken,dat  de  zee  van  ouds  her  bebouwt 
is  ;  doch  in  den  aen  vang  by  rouwe 

fchippers  binnen  reddeloos  vaertuig. 
De  heidenen  fchryven  denCretenfers 
toe ,  datze  aldereer  ft  een  vloot  in  zee 

bragten,  onder  't  beleid  van  Neptunm. 
Doch  Plinius  beweerd ,  hoe  d'Egypti- 
fche koning  Erythra,voöt  alle,  met 

Waerom 

eertijds  geen 

•verre  over- telijkis  af  te  meeten,  waerom  in  die 

vereeuwde  tijden ,  vermids  derouwe  **fcheUm- 
ftand  der  vaertuigen ,  niemand  over 

d' Oceaen  na  afgelegene  geweften  af 
ftak.  De  laeter  eeuwen  hebben  'twerk 
temets  tot  grooter  en  grooter  vol- 
maektheidgebragt ;  maer  echter  foo 

verre  niet,  dat  in 't  eerft  buiten 't  ge- 
figc  van  land  zeewaerd  boorden .  De 
Tyrien beftonden  voor  andere  op  de 
noord-fterre  te  zeilen  :  en  wanneer, 

zaemen-gebonclene  vlotten,  deRoode  \  by  donker  weder  ,  dit  hemels  licht 

zijm 

Manier 
van  vaeren 
der  oude ; 

:erfte  vin- 
rs  van 
Ier  deel 
s  vair. 

zee ,  tuflehen  d'eilanden  bevoer  :  on- 
aengefien  andere  die  eer  over-bren- 
gen  tot  de  Trojanen  en  My fiers ,  wan- 

neer na  Thracien  over-ftaeken ,  om  de 

felve  te  beoorlogen  :  andere  weder- 
om meinen,  dat  de  Britten  fchuiten 

met  leder  bekleed  uitvonden,  eer  er- 

gens vaertuig  in  't  water  dreef :  fom- 
mige pleiten  voor  de  Samothraciers, 

fommige  voor  Danaus  uit Egypten na 
Griekenland  geroeid.  Maer  buiten 
alle  tegenfpreeken  heeft  Noachs  arke 
den  nakomelingen  tot  een  voorbeeld 
gedient,  om  fchepen  te  bouwen  :  te 
meer  alfoo  zijn  kinderen ,  te  mets 

Weclig  uitgedijt  ,  benoodfaekt  zijn 
nieuwe  woonplaetfen  te  foeken ,  en 

by  gevolg  over  ftroomen  en  meiren 
af  te  fteeken .  Ondertuflèhen  heeft 

ieder  iets  bedacht  tot  voltoying  der 

fcheep  -  bouwery.  Alfoo  vond  Ja/on 
de  fchiet- fchuiten ,  namaelsby  de  ko- 

ning Sefofim  in  Egypten  gebruikelijk. 

De  galeyen  met  twee  riemen  verzon-  J  gendheid ,  Euroope  ettelijke  eeuwen 
nen  d'Erythreers  ,  met  drie  deCorin-  j  achter  een  in  een  geduurige  wapen- 

de». 

quijt  geraekte  en  te  gelijk  de  kuft ,  fet- 
te  (treek  by  giffing  op  de  wind;  indien 
twijfelden,  of  de  wind  mogt  veran- 

derd wefen ,  lieten  eenige  vogels  vlie- 

gen, óïq  altijd  'maefteland  kiefen. 
Maer  hoe  weinig  foude  fulx  te  paffe 
komen  in  de  by  na  onmeetelijke 
Oceaen?  't  Is  wei  waer,  dat  de  Romai-  der  Romai 
nen,  wanneer  haer  moogendheid  met 
Julius  Cazfar  en  Augufius  den  weereld, 

tuflehen  d'  Euphrates  ,  Rbijn ,  Oceaen, 
Donauw  en  't  gebergte  Atlas,  onderde 
knie  had,  d' Oceaen  metfwaerevioo- 
ten  bezeilden,  welke  ook  't  geweld 
der  golven  veilig  uitftonden  :  even- 

wel   behieldenze    nooit  foo  veel 

moed,  om  nieuwe  weerelden  op  te 
foeken.  Het  zy  geoordeelt  wierd,  dar 
haer  alleen  heerfching  te  overmagtig  JjJJJJjjS' 
en  als  top  fwaer  was  :  als  die  te  veel  u  ? 
hadden  te  beftieren  ;  weshalven  on- 
raedfaem  na  meer  uit  te  fien .  Het  zy 

zeder  't  verval  der  Roomfche  moo- 

l Waerom 
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thier  Amocles ,  met  vier  de  Carthagi- 
nienfers  ,  met  vijf  Nefichthon  ,  met 
twaelf  Alexander  de  Groote ,  met  vijf- 

tien Ptolemceus  Soter,  met  dartig  De- 

kreet bleef,  door  de  verwoeftingen 
aengerecht  by  de  Gotthen,  Hunnen, 
Alanen ,  Vandalen,  Noormannen,  Longo- 
h  ar  den  en  vordere  landaerd  ,  die 'tnoor- 
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•t  noorden   t'ellekens  met    groote 
fwermen  uitleeverde  :  fulx  de  volke- 

ren allenthalven  alle  krachten  en  ge- 
dachten infpanden  ten  tegenweer  van 

fulkeoverlaftigevyanden.In'tooften Hond  het  niet  beter  gefchaepen  :  als 
welk  voor  de  geduchte  wapenen  der 

Scythen ,  Perfen  en  Saraceenen  jammer- 

lijk zidderde:  en  naderhand  de'dage- lijx  aenwas  van  de  Turkfche  magt,  [ 

tot  een  eindelijk  verderf,  met  bedruk- 
te oogen  te  gemoed  fag.  Sulx  de  be- kende vveereld  te  veel  te  doen  vond 

met  haer  felf,  dan  om  op  onzekere 

toeleg  een  onbekendeweereld  te  foe- 
ken.    Voorts  word  met  geen  waer- 

fchijnelijk  bewijs  by  gebragt  d'oude 
fchry ver ,  welker  getuigenis  Hierony- 
mus  ter  neder-fteld  :  Wy  onderfoeken 
ook  wat  zy  de  eeuwe  dejer  weere/d  :  of 
ook  een  andere  eeuwezy ,  welke  niet,  be- 

hoort tot  defe ,  maer  tot  andere  weerel- 
den  ,  waer  van  Clemens  in  zijn  brie- 

vengewaegt  -.  d'Oceaen  en  weerelden  die 
over  de  felve  leggen  ?  Of  het  een  wee- 

re ld  zy  ,  die  op '/  begin  der  eeuwen ,  wan- 
neer Adam  gemaekt  is ,  tot  zijn  volein- 

diging voorby  gaetï  Of  'waer lijk  de  wee- reld  word,  met  een  andere  benaeming, 

genoemt  de  vorfi  des  lucht s,  die  nu  werkt 
in  de  kinderen  der  ongehoor faemheid [ï 

't  Schijnt  Clemens  met  Cicero  ,  Plinius, 
Virgilhis  en  andere  heidenfche  geleer- 

de o  ver-een  ftemt ,  wegens  de  bewoo- 
ning desaerdboodems  ten  zuiden  der 

zuider-zon  keerkring  in  gemaetigde 
geweften  ,  buiten  de  ftrenge  koude 
en  brandende hette.  Maer  hoeraekt 

dit  America ,  't  welk  niet  alleen  onder 
de  middag-lijn  verzengt  word  :  maer 
ook  onder  dè  noorder  as-punt  ver- 

ftijft  ?  Minder  fchijn  heeft  ,  't  geen 
d 'Augufiijner  monnik  Luidewtjk  Leo  uit 
'Obadja  voor  den  dag  brengt  :  evenals 
of  die  Propheet  in  de  drie  laetfte  vaer- 
{en  fijner  voorfegging  fprak  van  de 

Spanjaerden  ,  die  America  niet  alleen 
fouden  ontdekken  ;  maer  ook  ten 
Chriftendom  bekeeren  :  ter  oorfaek 

die  in  Zarphad  zijn  ,  de  fleden  van 

't  zuiden  erfelijk  f  uilen  b  e  fit  ten  ,  en  Hei- 

landen op  den  berg  2,'ions  ful/en  opkoo- 
men  ,  om  Efaus  gebergte  te  richten. 
Doch  waerlijk  handelt  Obadja  van  de 
herftelling  des  Joodfchen  volks  uit 

Babels  gevankenis,  welke  diervoegen 
heerlijk  foude  zijn  ,  dat  haer  ftand 
verre  de  voorige  te  boven  ging:als  die 

door  de  Mejfias  tot  den  top  der  gee- 
ftelijkegelukfaeligheid  moed  gebragt 
worden  :  wanneer  ook  de  felve  fijn 

Apoflelen.en  vordere  dienaers  wilde 

afvaerdigen,  om  't  heil  te  verkondi- 
gen aen  d'einden  der  aerde.  Quan- 

fuis  de  Joodfche  Rabbynen  verftaen 
door  Zarphad }  niet  fonder  een  ilout 
verdichtfel,^«;>»,dieshalvenfpreekt 
Obadjavnn  der  Spanjaerden  verrichtin- 

gen op  Amerika  ?  En  by  gevolg  blijft 
America  lang  voor  Chrijlus  bekend? 
't  Verdichtfel  heeft  geen  wederleg- 

ging van  nooden. Eindelijk  kan  ook  hier  geenfmts 

dienen,  't  geen  Pinedas  ,  Fullerus  en Levinus Lemmius  drijven :  namentlijk,  i 

dat  Salomon  't  zee  kompas  had  uitge- 
vonden :  weshalven  zijn  vloot,  toe- 

getakelt  tot  Ezion-  Geber-,  uit  de  Roode 
Zee  gemakkelijk  konde  over-fleeken 

na  de  (Iraet  Magel/anes  ,  om  't  Pe- ruaenfche  goud  af  te  haelen.  In  de  be-  s*imtns 

fchry  ving  van  Peru  fal  duidelijk  ge-  -vloot  is  niet 

toond  worden ,  dat  Peru  niet  is  Ophir,  g™™renm 
gelijk  fommige,  fonder  reden  of  waer- 
fchijnelijkheid  ,  gevoelen.  Maer  be- 

langende 't  gebruik  des  zeil-fteens  tot 
defcheep-vaert,  by  Salomon  verzon- 

nen ;  kan  niet  meer  zijn ,  als  een  feg- 
gen ,  van  alle  bewijs  ontbloot.  Want  Saiomon 

of  fchoon  Salomon  alle  menfchen  voor  heeft'tkom- 
en  na  hem  in  wijsheid  voorby  flapte  :  JJJJJJ ge' 
en  felf  de  natuurlijke  verborgendhe- 
den  der  kruiden ,  boomen ,  berg-ge- 
waffchen,  fteenen  en  alle  vordere  na- 

tuurs-geheimeniiïen  met  een  naeuw- 
keurig  oog  befchouwde  :  nochtans 
volgt  geenfmts ,  dat  hy  ontdekt  heeft 
't  geen  in  de  zeil-fteen  ten  dienftder 
fchippers  verborgen  lag.  Immers  hier 

af  is  nergens  gewag.  En  indien  be- 
reeds  by  Salomons  tijd  't  kompas  in 
fvvang  ging,  hoe  geraekte  foo  heiifaem 
gebruik  zedert  uit  de  weereld  ?  Alber- 
tus  Magnus  beufelt ,  wanneer  hy  aen 

Arifioteles  de  wetenfchap  defer  ver- 
borgendheid  toefchrijft.  Nergens 
word  noch  by  Arifioteles  ,  Galenus, 

Alexandcr ,  Aphrodifienfis ,  Plinius,  Lu- 
cretius ,  of  foo  veel  als  ooit  onder  de 
Grieken ,  Romainen  ,  Arabier s  ,  ja  wat 

land- 
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iandaerd  't  mogt  zijn ,  't  minftgewag 
des  zee-kompas  gemaekt.  Want  hoe- 

wel fommige  d'eerfte  vinding  des 
zeil-fteens  toepalfen  een  lndiaen ,  an- 

dere een  harder ,  wiens  fchoenen  met 

fpijkers  beflaegen  aen  denzeil-fteen 
achtigen  berg  lda  bleven  hangen. 
Hoewel  de  ouden  veel geheimeniflen 
uit-vonden,  als  het  trekken  des  yfers, 

ter  öorfaek  'tyfer  voedfel  verfchaft 
voor  den  zeil  fteen ,  't  driederlei  on- 
derfcheid  tuffchen  de  zeil-fteenen , 

welker  fommige  't  yfer  afkeeren ,  ge- 
vonden by  den  Griek  Theamedes  ,  en 

voorts  andere  bekende  eigenfchap- 
pen  :  nochtans  zijnze  nooit  foo  ver- 

re gekomen ,  dat  bedachten ,  hoe  een 
zoort  der  zeil-fteenen  alle  pijn  en  uit- 
gudzen  des  bloeds  benam ,  fchoon 

eenige  fcherpte ,  met  de  felve  beftree- 
ken  door  huit,  aderen ,vleefch  en  zee- 

nuwen door-ging:  gelijk  fulx  Hiero- 
nymus  Cardanus  aen  fichfelf  en  ande- 

re by  ervaerendheid  waerachtig  be- 
vond ,  uit  onderrechting  van  de  ge- 

nees meefter  Laurentïus  Guafcus  Che- 
rafcius  :  veel  min  dat  niet  alleen 

't  kompas  gevreeven  met  een  zeil- 
fteen  ,   gegraeven  ten  noorden  der 

Flavius  Melfius  Napoütaen ,  op  't  jaer   Door  wie 

darden  honderd  en  drie.  $uk  lofepb  ™»am"r' n  A     n  n.  u        J  r       tCom\>M a  Acojta  mis-talt,  wanneer  deer  van  gevonden». 
foo  boven  gemein  nuttige  vond 
fchijnt  toe  te  fchrijven  aen  eenige 
Muhammedifche  zee-luiden  door 
Vafco  de  Gama  omtrend  Mozambique 
ontdekt,  de  Oceaen  bevaerende  by 

't  kompas  daer  Gamaes  reife  meer  als 
een  eeuw  na  Melfius  is  voor-gevallen. 
En  defe  beleefde  een  tijd ,  diergelij- 
ke  de  weereld  naeuwelijx  fag  ,  we- 

gens de  bloeyende  ftand  der  wis- 
konft :  in  welke  toemaels ,  niet  fonder 

algemeine  verwondering  uitmunte- 
den  Richard  Walingjord ,  Nicolaes  de 

Lynna  ,  Joan  Halifax ,  Gualther  Brit- 
te  ,  Joan  Duns  en  foan  de  Lignariis , 
aenfienelijke lichten  in  de  fterren-ky- 
kery  en  zee-vaerd ,  en  buiten  twijfel 
tot  geen  klein  behulp  voor  Melfius. 

Eindelijk 't  geen  by  fommige  verhaelc 
word,  (ten  bewijs  alsof  Jmericabe- 

reeds  omtrend  'sHeilands  geboorte 
den  Europeer s  bekend  was)  van  een 

oude  penning,  vertoonende 't  beeld 
des  kaifars  Augujlus,  in  Peru  uit-ge- 
graeven  en  na  Romen  over-gefchikt, 
mag  geplaeft  by  de  bedriegery  die 

Middag  -  lijn ,  't  noorden  aen  -  wijft ,  j  Hermicus  Cajadus  te  werk  {telde ,  op 
gelijk  een  ten  zuiden  gehaelt  het 
zuiden ;  maer  dat  het  na  verfchei- 
dendheid  des  hemels  verfcheiden 

mis-  wyfingen  heeft  :  alfoo  ,  on- 
der andere,  wanneermen  van  't  eiland 

del  Cuervo  noordelijk  ftreek  field, 

wraekt  het  kompas  een  weinig  weft- 
waerd;  maer  zeilende  na  de  middag- 

lijn wijkt  het  aften  ooften.  Waetuit 

dan  ditbefluit  volgt ,  dat  onmooge- 
lijk  America  konde  bevaeren  worden 

fonder  ftreek-wijfer ,  gevonden  by 

't  jaer  vijftien  honderd  en  vijf,  buiten 
't  Portugeefche  ftedeken  Syntra ,  al- 
waer  drie  marmor-fteenen  heimelijk 
in  d'aerde  dolf,  behakt  met  oude 
letters  ,  vervatende  de  voorfegging 

van  een  Sibylle  ,  wegens  d'  ondek- 
king  van  Indien  ,  onder  EmmanuH 
koning  van  Portugael  De  fteenen, 

quanfuis  by  geval  uit -gegraeven, 
maekten  fuik  een  beweeging  onder 
degeleerde,  dat  verfcheide  fich  met 

groote  uitleggingen  af-floofden. 
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Her\omfl  der  Americaenen :  Op  wat  tijd?  Hoe?  Vit 
wt  land?  Fan  wat  volk? 

Ver  d'herkomft  der  Ameri- 
caenen zin  twiften  de  geleer- 

den diervoegen,  dat  naeuwe- 
lijx  in  de  Land-befchryving 

iets  fwaerder  voortkomt  ,  om  rech- 
te ontknooping  te  vinden.  Want,  het 

zy  onderfoek  gedaen  word  na  de  tijd, 
wanneer  d'  Americaenen  fïch  neder- 

lloegen  op  den  boodem ,  by  haer  te- 
genwoordig bewoond  :  het  zy  ie- 

mand na  de  manier  vorfcht ,  op  welke 
derwaerdsquaemen,  oftefcheep,  of 
te  land  ,  of  met  opfet ,  of  by  geval 
door  ftorm  aengedreven  ,  of  door 
magtiger  volkeren  verjaegt  :  het  zy 
een  fchrander  verftand  wil  na-fpeuren 

haer  voetftappen ,  uit  wat  land  na  de- 
fe  Nieuwe  fVeereldheen  leiden :  het  zy 

't  volk ,  aen  welk  d' Americaenen  d'eer- 
fle  oorfprong  fchuldig  blijven  ;  alles 
falvol  twiftige  gevoelens  bevonden 
worden  ,  die  felf  uitfteekende  gee- 

ften ,  op  geleerde  papieren ,  met  we- 
derzijds fchijnbaere redenen,  vinnig 

aen-dringen  tegen  elkander. 
De  eerfte  fwaerigheid  word  ge- 

maekt  over  de  tijd.   Samuel  Purchas 
meind  de  bevolking  van  Amerika  voor 

weinig  eeuwen  gefchied  te  zijn.  't  Be- wijs tot  defe  meining  haelt  hy  aldus. 
Indien  Afea  ,  Africa  ,  of  Euroope  aen 
America  volk  befchaft  hadden  ten  tij- 

den Abrahams  ,  of  ten  minften  voor 

's  Heiland  geboorte  ,  foo  moeft  het 
noodwendig  by  verloop  van  foo  veel 
eeuwen,  vry  meer  inwoonders  heb- 

ben ,  als  wel  gevonden  zijn  ,  toen 
door  de  Spanjaerden  ontdekt  wierd. 
De  woefte  Landfchappen  ,  als  noch 
van  rn  enfchen  ontbloot ,  betuigen  ge- 
noegfaem  ,  hoe  de  Nieuwe  Weereld 
nieuwe  volkeren  voed ,  die  derwaerds 

niet  voor  honderden   jaeren  over- 

quaemen.Anderfintshoefoude'tland niet  duifendmael  meer  bevolkt  zijn, 
daer  de  vruchtbaere  grond  fuik  een 
getal  rijkelijk  de  koftkonde  geven. 
En  wat  zijn  de  kenteikenen  van  nieu- 

welingen in  eenig  geweft ,  als  een  rou- 
we manier  van  leven  :  gelijk  huifge- 

finnen  verhuifende  in  een  nieuw  huis, 
alwaer  voor  een  tijd  fich  behelpen, 

terwijl  alles  over  hoop  leid.  Als  Noach  Toejland 
op  't  gebergte  Ararath  uit  de  arke  (lap-  tlerddL 

te,  en  eerlang  zijn  zaed  verfpreidfag  defind- 

over  Armenien  en  Aljfyrien  ,  beftond  vl°'  ' 't  nieuwe  menfchelijk  gedacht  uit 
fchaep-herders,  die  by  putten  zich  ne- 
der-floegen.  Dorpen ,  (leden  en  veel 
min  koningrijken  vonden  noch  geen 

plaetsop  de  grond  des  aerdboodems. 
Ambachten,  koophandel  /rijkdom- 

men in  onderfcheide  landen  ,  kofte- 
lijk  huifraed  of  kleding  waeren  niet 
verzonnen  door  fcherp  zinnige  ver- 

nuften. De  tijd  leerde  by  't  geen  ge- 
vonden was  nieuwe  vonden  toevoe- 

gen ,  tot  verbeetering  van  d'oude. Om  de  boosheid,  meer  enmeeruit- 

gefpat,  te  beteugelen  ,  wierden  bur- 

gerlijke wetten  gemaekt.  's  Weerelds 
rouwe  gedaente  kreeg  te  mets  be- fchaefder  ftand:  welke  aldereerft  in 

Ajjyrien  ,  en  vervolgens  in  Egypten 

plaets  greep.  Uit  Egypten  haelden  de 
Grieken  haer  bczaedïgde  manier  van 
leven  ,  uit  Griekenland  de  Romainen. 

En  defe  hebben  voorts  Vr -ankrijk, Span- 

je ,  Britannie,  en  eindelijk  ook  Duits- 

land,  te  gelijk  met  zeeg-haftige  wa- 
penen ,  van  een  woefte  inborfi;  tot 

borgerlijke  beleefdheid  gebragt.Maer 

dewijl  nu  by  d 'Americaenen  een 
fchaep-herders  leven  ,  onkunde  van 

ambachten  ,  Hechte  hutten  en  kle- 

ding ,  verachting  van  allerlei  groots- heid ,  onbefchaefde  wetten,en  voorts 

alles  't  geen  d'eerfte  menfchen  na  de 
fond-vloed  hadden ,  gevonden  word : 

wie  kan  haer  dieshalven  anders  hou- 

[  den  dan  voor  nieuwelingen  op  d'A- 
mericaenfche  grond?En  dit  erkennen- 
zezelf. De  Mexicaenen  toemenüchzl- 
daer  d'oudfte  te  zijn  :  als  van  welke 
Peru,  Chili ,  Chika  en  vordere  geweften 
zuid-waerds   inwoonders   ontleent 

heb- 
Hl 
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hebben :  en  nochtans  konnen  de  ver-  j 
eeuwdfte  daeden  van  Mexico  nergens  j 
na  duifend  jaer  haelen  ,  volgens  blijk 
der  gedenk-teikenen  ,  in  dit  rijk  te 
vinden. 

Aldus  reden  -kaeveld  Samuel  Pur- 
chas  ;  maer  waeriijk  zijn  redenen  kon 
nen  's  waerheids  toets  niet  uitftaen. 

mrka,  «  Want  fchoon-genoomen  America  al- 
ler weegen  niet  volk-rijk  was  ,  toen 

de  Spanjaerden  aldaer  te  land  flapten, 

volgt  hier  uit ,  dat  het  te  vooren  nooit 

volkrijk  geweeft  is  >  MifTchien  heeft 
rd  weder-  d' inlandfche  oorlog  ,  door  welk  defe 

landaerd  geduurig  elkander  afbreuk 
doet,  fonderiemand  te  verfchoonen, 

de  voortfettingder  menfchen  dapper 

te  rugge  gehouden  :  te  meer  nadien 

haer  beeftelijke  verwoedheid  foo  ver- 

re uitfpat ,  dat  hier  en  daer  't  menfche 
vleefch  op  roofters  gebraeden  voor 

d'  aengenaemfte  lekkerny  dient.  En 
neemt  fuik  vernielen  had  onder  d'A- 
mericaenen  geen  plaets  ,  gelijk  het 
nochtans  heeft ,  was  het  wonder  in- 

dien fuik  een  groote  hoek  des  wee- 
relds  ,  verre  overtreffende  in  uitge- 
ftrektheid  niet  alleen  Euroope ,  maer 
Afie  felf ,  hier  en  daer  onbewoonde 
land-üreeken  vertoonde  ?  Defe  kon- 

nen wegens  dorre  grond  onbruik- 
baer  zijn  in  haer  felf :  hoedaenige 

gronden  meenigwerf  voorkoomen  in 

't  midden  van  landfchappen  met  volk 
gepropt.  Doch  boven  dit  alles  is  het 
tegendeel  waerachtig  ;  want  waeriijk 
America  is  noch  huiden  ten  daege 

(onaengefien  byna  ontelbaere  hon- 
derd duifend  Indiaenen  eertijds  door 

de  Spanjaerden  aen  kant  geraekten) 
diervoegen  bevolkt  ,  dat  het  noch 
voor  Ajie ,  noch  voor  Euroope ,  dien 
aengaende  behoeft  te  wijken.  En  hoe 
konde  nu  fuik  eenmeenigtedewijd- 

uitgedrekte  boodem  van  Amerikabe- 

ilaen  ,  ten  zy  door 't  behulp  van  vee- 
Ie  eeuwen.  Voorts  krijgt  defe  waer- 
heid  geen  klein  fteunfel  :  wanneer  ie- 

mand befichtigt  d'eilanden  ,  met  wel- 
ke America  aller  wegen  befet  leid. 

Immers  zijnze  van   de  vafte  kuft 

niet  over  gefcheept  na  d'  eilanden, 
dan  door  oorlog  verdreeven:  of ,  ge- 

lijk meeften  tijd  gefchied,  door  al  te 
weelig  uitdyen  der  landzaeten  ,  die 

-jfmericaenen.  i 1 

van  haer  boodem  niet  konden  ge- 
voed worden  ?  Hier  komt  by  de  ver- 

fcheidendheid  van  fpraeken ,  in  wel- 
ke America  meer  verdeelt  leid  als  Eu- 

roope ,  ofeenig  ander  deel  des  beken- 
den weerelds.  Waer  uit  licht  te  gif- 

fen valt,  dat  America  ,  nevens  ande- 
re geweften,  kort  na  de  verwerring 

dertaelen,  tot  twee  enfeventig  toe, 

onder  't  bouwen  van  Babels-toorn , 
bevolkt  is.  Indien  vorders  d'Ameri- 
caenen  een  woefl  leven  leiden,  flecht 

gekleed  ,  fonder  pracht  van  huifen ; 
maer  foodaenige  zeden  grypen  fland 

by  verfcheide  volkeren  ,  als  de  Tat- 
ters  ,  N umiden  en  andere  ,  welker 
oudheid  nochtans  niemand  dieswee- 
gen  in  twijfel  trok.  Ook  moet  hy 
noodwendig  geen  kennis  draegen 
van  de  konden  en  handwerken, 

by  d"  Americaenen  gebruikelijk  ,  die uit  haer  verzierde  onwetendheid 

meind  te  befluiten  ,  datze  in  Amer 
rica  nieuwelinx  fich  ter  neder-floe- 
gen.  Een  ftaekje  tot  wederlegging 
kanvolftaen  :  by  de  vordere  befchry- 

ving  fal  't  tegendeel  duidelijker  blij- 

ken. Hieronymus  Ben  f  o  verhaeit ,  hoehy  Amerkaen- 

verwondert  ftond  over  de  goud  en  fil-  ̂ Sm" 
ver-fmeeden  in  't  landfehap  Chito ,  als 
welke,fonder  yfer-gereedfehap,  vaer- 
dig  toeiielden  beelden  en  allerlei  va- 

ten, 't  Werk  gaet  aldus  toe.  Zymae- 
ken  een  langwerpig  ronde  fmelt- 
kroes  uit  een  wolielap  ,  rondom  be- 
fmeert  met  gekneede  aerde  vol  ge- 

morzelde houts  kooien.  De  kroes, 

langer  hand  gedroogt  tegen  de  fon- 
ne ,  word  met  ftukken  goud  of  filver 
ten  vuur  gebragt.  Rondom  fbenze 
met  fes  en  meer  pijpen  uit  riet,  door 

welke 't  vuur  foo  lang  op  blaefen,  tot 
'tmetael  gefmolten  is  :  het  welk  de 
goud-fmeden ,  ter  aerde  neder- fitten- 

de tuffchen  fvvarte  fteenen  ,  fonder 
veel  moeite  een  geflake  geven  na 

eigen  goed- vinden.  Eindeiik  hoewel 
Mexico  geen  ouder  geheugenis  be- 
waerd,  als  van  duifend  jaeren,  volgt 

hier  uit  ,  dat  d'ingezeetene  niet  ou- 
der zijn  ?  Hoe  meenige  vermaer- 

de  plaets  kent  zijn  oorfprong  niet: 
of  indienze  eenige  rekening  weet 
te   vinden  ,    zy  weet  echter   den 

B 
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aenvang  der  felve  niet.  't  Bygebragte, 
dieshalven ,  ons  bedunkens,  beweerd 

genoegfaem  ,  dat  America  niet  voor 

weinige  eeuwen  haer  inwoonders  ge- voed heeft. 

opvat  ma-  Op  de  tijd  volgt  de  manier  ,  hoe 
nier  d' in-  £  j{merikaenen  zijn  overgekoomen  ? 

TmüL-  Namentlijk  te  water  of  te  land.  Bei- 
rica  der  je  kan  gefchieden  op  tweederhan- 

IZt g>.  de  wijfe.  Indien  met  vaertuig  der 
waerds  fcheepten  ,  is  de  reis  ot 
voorbedachtelijk  aengefteld  ,  of  by 

toeval  door  onweder  ten  einde  ge- 

bragt.  Het  eerfte  heeft  min  waer- 

fchijnelijkheid  ;  want  hoe  fouden- ze  door  de  woede  Océaen  na  een 

land  de  (levens  wenden  ,  van  welk 

nooit  gehoort  hadden,  ontbloot  van 
(treek  wijfer  en  fchepen  ten  hoogden 

noodig ,  tot  fuik  een  groote  togt.  Der 
Amerïcaenen  onervaerendheit,om  een 

lange  reis  overzee  te  doen,  en  haer 

kleine  fchuitjens  laeten  niet  toe ,  dat- 
men  kan  gelooven ,  zy  opfettelijk  uit 
de  bekende  weereid  na  een  onbeken- 

de (treek  gefet  hebben.  En  echter  (ou- 

de eenige  fchijnbaere  reden  gevon- 
den worden,  by  welke  kmandmogc 

giffen ,  door  (torm  na  America  gedre- 
ven te  zijn.  Maer  hoe  (teldenze  het 

met  de  lijf- togt  en  'tklein  vaertuig 
tuflehen  't  barncn  der  golven,  aenge- 
fien  niet  konden  voorffenwefen  van 

levens-middelen  ?  Delaetftefwaerig- 

heid  is  gering .  Daer  zijn  flaeltjens  ge- 
noeg voor  de  hand,  by  welke  blijkt, 

dat  meenigmael   groote  kielen  in 
't  onweder  fneuvelden  ,  en  echter 

't  boots-volk  het  lijf  af  bragt  met  boo- 
ten. En  hoewel  geen  lijftogt  binnen 

boord  genoomen  was,  om  over*/'0- ceaen  te  fetten:  buiten  twijfel  hebben- 

ze  't  weinige  door  fchaerfche  omdee- 

ling  gerekt ,  en  de  (tor  men  de  reis  ver- kort. Alfoo  verbaelr  Plinius  van^-p//»./.^ 

mus  Plocquius  pachter  derRoodeZee,clz- dat  des  felfsvry  geiaeteneflaef ,  langs  maderUjlte 

d'Arabifche  kuft  door  een  fchrikke- ««**»«« 
lijk  onweeckr  uit  den  noorden  beloo-  Jjjjj£j 

pen,  met-hemels-hocge  golven  voor-  nejiaêf: 

by  Carmanien  geflingert .  ten  vijftien- 
den dag  ten  anker  liep  binnen  Htppu- 

ros 



W 
M 

<an  Jofepb 
'Acofla. 

Herhmft  der  Americaenen. 

ros  ceniuvcnvatiTaprobane ,  welk  ei-  j  eenig  voordeel  trekt,  als  honden  cm 
land  Ortelius  oordeek  te  zijn  Suma-  tejagen,  oilèn,  fchaepen  totfpijsen 
tra ;  doch  Mercator  en  Cluverius  ,  op  andere  nuttigheid,  konden  lichtelijk 

beter  grond  ,  Zeylon.  Infchelijx  ge-  ingefcheept  worden.  Alfoo  voerden 
tuigz  Jofeph  de  Acofla,  hoe  hy  in  vijf-  de  Spanjaerden  uit  haer  Vaderland 
tien  dagen  van  Canaria  tot  Amerika    oflèn ,  koeyen ,  paerden ,  verkens  en 
toe  door  een  noordelijke  ftooker  bin 

nen  vijftien  dagen  voort-gefetwierd: 
ja  de  reis  had  noch  korter  gevallen, 
indien  alle  de  zeilen  kon  den  by  ftaen 

■  Gevoelen 
er  ?eruae~ 
en,  wegens 

<ide  togten 
r  zee, 

icofla  Hi- 
or.  Nat. 
Ï.C.Zl. 
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hoenders  na  de  nieuw  gevondene  ei- 
landen Cuba ,  Efpanola ,  Jamaica,  Mar- 

gareta  en  la  Dominica ,  alwaer  te  voo- 
ren  geen  viervoetig  gedierte  wiêrd 

En  foo  fchijnt  de  voorgemelde  fwae-  I  gevonden.  De  weelige  grond  heeft 

righeidtezijnweg-genoomen.  j  'tingebragte  gedierte  diervoegen  aen- 
Vorders  brengen  de  Peruaenen  ftflf  gefokt ,  dat  de  honden  ,  in  't  wilde 

eenig  bewijs  by,  wegens  vereeuw'de  I  vermeenigvuldigt,grootefchaedeaen 
vaerten  op  America.  Haer  oude  ge-  )  't  vee  toebrengen  ,  en  byfonderlijk 
denk-teikenen  gewaegen  vanreufen, \  d'offen  weiden  met  fuik  eenmeenig- 
overzeeherkomüig,  en  in  Peru  uit-  j  te,  dat  geen  eigenaers  erkennen  :  die 
geflapt :  alwaer  yfelijke  bloed- bae-  j  eenfehiet,  viid  flechts  dehuit  aften 

den aenrechteden:  en,nadat'tgant-  j  koophandel, en laet 't vleefch leggen, 
fche  land  onder  de  knie  kreegen  ,  tim-  j  hoewel  anderfints  feer  fmaekelijk. 
merden  heerlijke  gedichten  :  onder  j  't  Vervoeren  dan  der  tamme  en 
welke  noch  overig  is  een  put ,  niet  \  voordeel  toebrengende  dieren  foude 
min  kondig  als  koftelijk.  Ook  too-  i  Jicht konnen  worden  ingefchikt;maer 
nenzeby  Manta  en  Puerto  Viejowan-  wie  heeft  zijn  fchepen  gelaedenmet 
fchaepe  groote  menfehen-beenderen,  ;  leeuwen  ,  tygers  ,  beiren  ,  wolven , 
driemael  overtreffende  eens  gemei-  [  voflehen  en  andere  vergiftige  en  ver- 
nen  mans  lengte  en  dikte.  Zy  vertel-  j  flindende  fchepfels  ?  't  Is  wel  waer, 
len infchelijx,  hoe  voor  vele  eeuwen  |  dat  fommige  te  vooren  konden  ge- 
een  Tcaen  yfric^  weftelijk  voeren  met  !  temt  zijn  ,  eer  fcheep  gingen.    Lam- 

Span'jaer- 

den  •voeren 

ojfen  en jchapen  nu 

d'  Ameri- 

caenfebe  ei- 

landen. 

Hoe  reilde  . 
dieren  in 

America  en 
d?  eilanden 

geraekt 

zijn. 

opgeblaefe  zee  wolfs  vellen ,  na  verre 
afgelegene  kuften  wefhvaerd.  Doch 
onaengefien  dit  alles,  blijft  het  buiten 

alle  tegen  fpreeken ,  dat  d' Americae- 
nen nooit  foo  fwaer  vaertuig  gekend, 

veel  min  gebouwt  hebben ,  met  welk 

zy  een  verre  reife  over  d'Oceaen  kon- 
den afleggen  :  haer  balfas  ,  piraguas, 

en  canoai  konnen  te  zaemen  geen 

fmak-zeil  uitmaeken.  Waerom  d'in- 
gezeetenevan  Tumhez,  wanneer  den 

Spaenfche  vloot  afgeflookenom  Pe- 

ru te  ontdekken ,  in  't  geficht  kregen, 
verfet  ftonden,over  de  hooge  maften, 

uitgeflrekte  zeilaedje  en  't  magtig  be 
loop  der  fchepen  :  zy  fagen  'teeril; 
voor  rotzenaen,  uit  de  zee  opgebor- 
relt ;  doch  bemerkende ,  hoe  den  kuft 
naderden  ,  vol  gebaerde  mannen , 
waenden  de  Goden  binnen  boord  te 

pridius  verhaelt  ,  hoe  Heliogabalus 
Roomfch  Kaifar  in  getemde  leeuwen 
en  luipaerden  vermaek  fchepten ,  om 
zijn  gaften  te  verfchrikken ;  want  met 

't  derde  gerecht  quam  dit  gedrocht 
ter  zael  in  ,  en  nam  plaets  nevens  de 
genoode.  Alfoo  is  ook  de  Groote  Cham 
gewend ,  volgens  de  fichtbaere  getui- 

ge Paulus  Venetus  ,  met  makke  lui- 

paerden ter  jagt  te  gaen.  De  felve  ge- 
woonte onderhoud  de  Koning  van 

Camhaja  met  panters  :  Cajar  Scaliger 
voegt  daer  by,  datmen  een  lam  of  geit 
ter  jagt  gelijkelijk  afvoerd,  teneinde 

de  panter  met  't  felve  geftild  werdè, 
en  niet  aenvaile  op  den  jager,  wan- 

neer niet  gevangen  is.  Doch  onaen- 
gefien fommig  wild  gedierte  haer 

wreedheid  fchijnt  af  te  leggen  ,  foo 

blijft  echter  forgelijk  't  vervoeren  van 

In  Vita  He~ liogabalu. 

lib.z.cij. 

Wonderlijke, 
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wandelen.  Hier  by  komt  een  nieuwe    'tgefeide  wild  ,  ter  oorfaek  meenig 
fwaerigheid;  want  fchoon-genoomen 
d'  Americaenenwaeten ,  door  onweder 
op  America  vervallen  ;  maer  hoe  ge- 
raekten  derwaerds  de  beeften.  't  Is 

waer  't  gediert  van  welk  de  menfeh 

mael  d'ontwende  natuur  weder  bo- 
ven komt.  Frankrijk  kan  hier  af  getui- 

gen :  alwaer  twee  luipaerden  manne- 
ken en  wijfken ,  beide  mak  gemaekt, 

foo  haeft  de  Koning  Francifcus  was 

B  3  over- 

Vreemde 

voorval 

van  twee. 

luipaerden. 

■ 
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i    ' 

Twee  oor  fa- 
ken tvaerom 

de  -volkeren, 
uit  haer 

land  ver- 
hiiifen. 

i\  E 

ovedeeden,  het  zy  door  onachtzac-m- 
heid  ,  het  zy  door  moedwilligheid 

des  bevvaerders  los  geheten  ,  bofch- 
wacrd  vloogen,  en  onder  Orleans  geen 

gering  getal  vee  en  menfehen  fcheur- den.   Conradus  Gefnerus  verteld,  hoe 

ettelijke  vrouwen -lijken  gevonden 
zijn,  welker  borden  alleen  door  de 
luipaerden  afgegeten  waeren ,  gelijk 
of  dit  voor  'tlekkerfte  deel  hielden 

niet  ongelijk  de  oude  Ieren ,  die ,  vol- 
gens Hïeronymus ,  voor  aengenaemfte 

fpijs  ter  tafel  bragten  gebraeden  vrou- we-borften  en  mans  billen.  Behalven 

■dsk  ontrouw  van  't  getemde  wild, 
wat  nut  konden  tygers,  wolven,  leeu- 

wenbeken en  diergelijke  beeften  den 
over-voerders  toe-brengen  ?  En  hoe 

zijn  voorts  flangen,  adders  en  ander 

gedrocht,  welk  door  geen  kunft  mak 

gemaekt  word ,  derwaerds  over  den 
Oceaen  geraekt  ?  Hoe ,  waeren  j  uift  de 
kleine  fchuitjens  met  fuik  vervaerlijk 

ongediert  bevracht,  wanneer  door 
ftorm  tegen  meining  aen  een  nieuwe 

kuil  vervielen  \  Uit  dufdaenige  on- 

gerijmdheden kan  lichtelijk  afgeme- 
ten ,  dat  d'Americaenen  te  land  getrok- 

ken zijn.  By  wat  toeval  fulx  nu  ge- 
fchied  is.ilaet  naeder  te  onderfoeken. 

De   hiftoorien   gewaegen    door- 

gaens  van  tweederiei  oorfaeken  waer- 
om  't  een  en  ander  volk  verhuift  is  na 
andere  geweften,  het  zy  onbewoond, 
het  zy  vaek  bewoond ,  het  zy  door 

overmagtiger  verdreeven,het  zy  vry- 

willig  opkraemende  ,  als  't  land  d'in- 
gezeetenen.totgrootemeenigte  uit- 

gedijd, niet konde  voeden.  Alfoo  ver- 
lieten de  gebanne Japanders  haer  va- 

derland China-,  en  iloegen  fich  neder 

op  w7oelte  gronden ,  te  mets  met  foo 

veel  dorpen  en  prachtige  fteden  be- bouwt.   Alfoo  naemen  de  Batavier  s, 

volgens  't  billijkfte  recht  befitting  van 
't  ledige  eiland  gelegen  tuiTchen  Rhijn 
en  Wael-,  verdreven  uit  HeJJen  door  in. 

landfche  twift  :  en  bewaerden  dege- 

heugenis  van  haer  afkomft-plaetsaen 
't  uiterfte  des  eilands  in  de  dorpen 
Catten-wijk;  want  de  Heffen  eertijds  de 

benaeming  Catten  droegen.    Andere 

verhuifers  zijn  den  nabuuren  niet  al- 

leen op  't  lijf  gevallen ;  maer  maekten 
felf  ruim  baen  met  zeeghaftige  wape- 

e      B  o   e   k  : 

nen,om  een  woonplaets  te  kiefen,bo- 
ven  begunftigt  door  een  fachte  hemel 

en  aengename  landfiouw  beneden . 

Op  die  voet  vielen  de  Franken  in  Gal- 

Hen  ,  en  namaels  de  Noormannen  'm Frankrijk  .-fulx  de  verheerde  geweften 
zedert  na  d'overwinnaers  Frankrijk  en 

Normandye  genoemt  wierden.  Hoewel 
nu  niet  lichtelijk  kan  gefegt  worden, 

hoedaenig  de  verhutfing  geweeft.is 
derbevolkers  van  America ,  foo  blijft 

het  buiten  tegenfpreeken ,  of  de  eet 
flehebbcn  een  ledig  land  gevonden, 
'ttïeen  dzk  inwoonders  hier  ai  ge- 

voelen ,  (leekt  vol  heidenfche  beufe- 

lingen.  Zy  haelen  dan  haer  oorfprong  Be  zond.- 

op  met  de  zond- vloed,  welke  foo  ver-  ̂ !°-fme% 
re  in  aller  volkeren  geheuchenis  fit ,  caenenen  • 

datze  allemhalven  bekend  is ,  hoewel  *W7'B- ,._.         i    «.■«         -i  ]?       aere  heide- 
ondervcrdichtfelen  lelijk  mishandelt.  ven  bekend-, 

Wie  merkt  niet'tgeendeLanjnfche  doch  onder 

en  Griexe  dichters,  gelijk  ook  andere  J-J  "  'tjS' heidenfche  fchrij vers,  van  de  recht- 

vaerdige  Deucalion  en  P^rrha  verhae- len,  bewaerd  ineen  fchuitje,  terwijl 

de  weereld  verdronk ,  eindelijk  uitge- 

ftapt  op  een  berg ,  alwaer  't  menfehe- 
lijk  geflagt  herftelden  uit  fteenen  ach- 

ter de  rug  geworpen  ,  of  dit  beduid 

den  heiligen  Noach,  van  welk  de  men- 
fehen ,  verfteend  in  't  quaed,  haer  her- 

komft  haelen?  Het  felvegevenzete 
kennen  mctPrometheuS.  Aldusfyteékt 
Diodorus  Siculus  dienaengaende:  Men 

Jeid  de  N 'ijl \door  dammen  en  dyken  door- 
gebrooken  ,  Egypten  overdroomt  heeft, 

en  alder  weeft ' 't gedeelte,  ivaer  over  Pro- 
metheus  gefach  had:  daer  mee  ft  alle  men- 

fehen in  de  watervloed fneuvelden.  Nie- 
mand behoeft  te  denken  ,  als  of  Dio- 
dorus alhier  Hechts  gewaegde  van  een 

byfondere  vloed,  en  niet  des  algemei- 
ne,  ten  tijden  Noachs ;  want ,  gelijk  de 
Grieken  alles  toefchryven  aen  haer 

helden,  alfoo  d'Egyptenaers  aen  d'hae- re.  Derhalven  hebbenze  van  eenalge- 
meine  vloed  gemaekt  een  byfondere 
in  Egypten,hoedaenig  nooit  was.  Sulx  Trometheiii 

't  geen  wegens  de  waters- nood  onder  en  Noach  is 

Prometheus  verteld  wTord,  zijn  d'over-  deJelve' Wijffels  van  de  zondvloed :  aengefien 

niemand  beter  kan  toegepaft  'tverhael 
belangende/5  romethe  us,  dan  aen  Noach. 
Niet  alleen  brengt  de  naem  Prome- 

theus defe  waerheid  mede,  als betei- 
kenende 
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kenende  iemand  die  voorfichtig  is,  't menfchelijk  gefiacht  uit  haer  ge- 
voor't  qnaed  treft.  Voorts  houdenze 
P rome t heus  te  zijn  den  vader  aller 
menfehen  ,  gebooren  uit  des  felfs 
huifvrouw  A/la  en  zeker. ^/fo  is  aller 

moeder;  want  daer  is 't  menfchelijk 
geflacht  van  den  top  Araraths  af  ge- 

flacht  en  vaderland ,  na  de  algemeine 
water  vloed ,  herfteld ,  en  de  waere 

godfdienlt  aen  hen  geopenbaert  was    • 
van  den  hemel.  Ditverhael,  hoewel 
vol  oude  wyfsgrillen,  betoont  echter 

eenige  kennis  des  fond- vloeds.  Want  ̂ merhaen- 

flapt,  en  te  mets  over  d'aerdboodem  {  wie  fijn  anders  diefesmenfchenfprin-^1^  'Ult 
verfpreid.  Ook  dragend  Chineefen  , !  gendeuiteenvenfter  om'tmenfche-  de  Schrifi 

Oofl-Indiaenen ,  Japanders  en  andere  j  lijke  gefiacht  te  herftellen  als  Sem,  'eïkomPlg- 
volkeren  van  Afia  en  Africa . kennis  j  Cham ,  Japhet,  ieder  metzijn  bedge- 

belangende  een  verre  vereeuwdewa-  j  noot?  Niet  veel  meer  weten  d'Ameri- 
ter- vloed;  doch  met  befpottelijke  ver-  j  caenen  by  te  brengen  wegens  haer  eer- 
zieringen  befoedelt  ,  niet  ongelijk    fte  herkomft.  En  geen  wondennadien 

't  geen  d\Americaenen  diefaengaende 
bybrengen;onderwelke,volgens'tge- 

by  mangel  van  boeken  niets  zekers 

konnen  verhaelen,dan  't  geen  by  haer 
tuigenis  der   geleerde   navorfchers, l  gewoonelijke  Quipocamayos  voor  de 
geen  duift ere  voetftappen  van  een  J  vergetelheid  hebben  bewaerd;  doch 

f 

fchrikkelijke  waters-nood  te  vinden 
zijn  Haer  verdichtfel  luid  aldus:  Vi- 

racocha  quam  te  voorfchijn  uit  't  groO- 
temeït  Titicaca  ,  en  nam  woonplaets 
tot  Tiaguanaco  ,  alwaer  noch  overig 
ftaen  vervaliene  muuren  van  niet  min 

oude  als  wonderlijke  gebouwen.  Uit 

dit  bereikt  niet  boven  de  vier  hon- 

derd jaeren.    De  JefuiCïJofephde  ACO-    Gevoelen 

(la  onderftaende,  wat  oorfprone  gi-  der?erms- '  '    .  r  6  6      nen : 
iten  te  erkennen,  uit  wat  land  en  volk 

afkomfÜg  ?  kreeg  geen  ander  befcheit 
dan  dat  America  haer  eenigfte  vader- 

landwas: en  zy  uit  geen  andere  land- 
Tiaguan  aco  vethuiü  na  Cufco,  begon  hy   aerd  ter  wereld  afdaelden.  Maerhoe ah  ook 

deru:k    de  vermeenigvuldiging  des  menfche-  j  wel  de  Peruaenen  dufdaenigen  dwae-  ̂ "h^ 
eiender  lijken  gedacht  voort  tefetten.Zy  too-    ling  voeden,  nochtans  blijven  de  Me-  herkomft. 

xïcaenen,  uit  welke  de  Peruaenen  haer 

afkomft  trekken ,  in  een  ander  gevoe- 
len ,  als  die  den  Spanjaerden  ,  wanneer 

nertcne- 
w  de 

d-  vloed, 
nen  in  't  voornoemde  meir  een  klein 
eilandeken ,  alwaer  de  fonne  fich  ver- 

bergde  en  bergen  tegen  de  waters- 
nood, die  America  dieponder  fette.  J  eerftmael daer aenquaemen,een beter 

Weshalven  op  dit  eilandeken  by  oude  bericht  gaven:  namentlijk,  zy  waeren 
tij  den  niet  alleen  fchaepen ;  maer  ook  van  elders  in  dat  gewed  verhuift ,  ge- 

levendige  menfehen  aen  den  fonne  i  lijk  Roh'ert  Comtcem  getuigt.  En  defe 
opofferden.  Andere  vertellen,  hoe  j  houd  met  vele  redenen,  meer  geleerd 

en  waerfchijnelijk  dan  waerachtig 
ftaende  ,  dat  der  Americaenen  oor- 
fprong  by  de  Pheniciers,  oiSidoniers, 
of  Tyriers ,  of  Carthaginenfers  ( want 

dit  is  een  volk  )  moet  gefocht.  Hero-  li.c.  7. 
dotus  fpreekt  van  de  Pheniciers  aldus : 

Zy  woonden  'eertijds ,  gelijk  felfverhae- 
len ,  langs  de  Koode  zee  :  van  hier  ver- 

fes  menfehen  uit  een  hol  door  een 

venfter  fprongen ,  van  welke  voorts 
alle  menfehen  zijn  herkomflig  :  en 

wegens  de  nieuwe  voort  -  teeling  te 
dier  plaets  (nadat  d'inwoondersder 
oude  weereld  in  't  water  gefmoord  la- 

gen )  kreeg  de  plaets  de  benaeming 
Pacari  Tampo.  En  daerom  houdenze 

Tlmerl  ̂e  Jambos  voor  't  ou  dfte  geflagt.  Hier  huifende,  hehben  de  zee-kuft  der  Syriër s 
enfeheko-  van  had  zijn  herkomft  Mangocapam,  ingenoomen.  De  Latijnfche  dichter 

;r  d'eerfte  en  't  hoofd  der  Ingas  of  ko-  [  Fefius  Avienus  flemt  dit  gevoelen 
ningen.  Uit  hem  daelen  af  twee  ge-  1  toe.  Zijn  vertaelde  vaerfen  brengen 
flachten  Hanan  Cuzco  en  Urim  Cuzco.  1  defenzinuit : 

Zy  vertellen ,  hoe  haer  Ingas,  wanneer  )    Het  is  Phenicien ,  alwaer  de  golven 
volkeren  beoorloogden  en  met  de  bruifen: 

wapenen  t'  onderbragten ,  voor  rede-      Zy  van  het  Roode  Meir  verwijffelflen 
nen  gaven  tot  rechtvaerdiging  des  haer  huifen: 

krijg's ;  dat  alle  landfehappen  onder-      Zy  d'  eerfle  door  de  zee  fioutmoedig 
daenigheid  fchuldig  waeren,  dewijl 

wgen 
've  ge wnte. 

quaemen  vaeren 
En 
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■En  fluwelen  d' holle  hiel  met  rijke  koop- 
mans-waeren 

Tot  's  weerelds  handel  :  zy ,  lyflille 
kalmf  en  ivaeijen , 

Op  flerren  namen  acht,  die  om  den  as- 
punt  draeijen. 

ovrfprong  Ariftoteles  haeld  d'oorfprong  der  be- 

piJtTTer  naermng  Pheniciers  van  'tGriexe Fhenitiers,  woord  dood-Jlaen  ,  ter  oorfaek  alle 
■van  welke  vreemdelingen,  die  op  haerkuft  uit- •volgens  ver.  -  G  .  .    ,    r  ,       , 

fcheide  ge-  napten,  aen  kant  hielpen :  doch  waer- 
Uerden,  de  lijk   Zy   heeten   Pheniciers  of  Ery- 

nenherko'm-  thrëen  na  Efau  of  Edom  ,  van  welke 
ftigzjjn.      herkomftigzijn;  want  de  twee  eerde 

woorden  beteikenen  in  de  Griexe 

taele  rood  ,  gelijk  de  twee  laetfte  in 
'tHebreeufch.     Phenice  felf  befloeg 
eerft  al  't  land  gelegen  tmTchen  de 
ftroom  Eleutherus  en  de  Egyptifche 

ftad  Pelujium ,  namaels  Damiaeten,  be- 
fpoeld  door  de  Middellandjche  Zee. 
Maer  zedert  zijn  de  bepaelingen  ver- 

andert ,  ten  noorden  door  Galde a, 
wettelijk  door<sfe  Middellandfche  Zee, 

zuidwaerd  door  Egypten,  en  na'too- 
ften  door  Woefl  Aralien.    De  voor- 
naemfte  fteden zijn Ptole mats,  ander- 
fints ook  Acon  genaemt ,  Sidon ,  Arad, 
Groot  Cana  ,  Sarepta  ,  Biblis  ,  Bothris, 

Berithus  en  't  magtig  Tyrus  ,  eertijds 
gelegen  op  een  eiland  ;  maer  door 
Alexander  de  Groote  aen  t  vafteland 

gehecht.   Niemand  kan  ontkennen, 
of  de  Pheniciers  hebben  allen thal ven 

de  vlagge  gevoert  over  de  zee  :  fulx 
de  magtigfte  vorften  haer  ontzaegen. 
Als  de  Perfifche  Koning Cambyfes, met 

een  geducht  heir-  leger  afgekomen 
was,  ten  ftrijd  tegen  de  Carthaginien- 
fers  ,  moeit  hy  zijn  toeleg  flaeken : 
ter  oorfaek  de  Pheniciers  weigerden  in 

zee  te  fteken  ,  om  Carthago  te  beoor- 
loogen,  dewijl  die  ftad  van  haer  ge- 
nicht  was.  Doch  niet  alleen  Cartha- 

go ,  welk  met  Romen  hardebolde  om 

's  weerelds  alleen-heerfching :  zy  heb- 
ben ook  gebouwt  de  vermaerde  fte- 
den Leptis  ,  Utica ,  Hippo  en  Adrume- 

tum  op  d'  Afrikaenfchen  boodem ,  en 
Cales  en  Tartejfus  in  Spanje  :  ja  volk- 

plantingen afgefchikt  in  't  hert  van iberie  en  Libië.  En  laet  hier  by  komen 

'tgetuigenis  van  Curtius  :  Alwaer  de 
dige  macht  Phenicier  vlooten  ten  anker  liepen, brag- 

tenze  't  hnd  onder  haer  geweld.   Waer- 

Herodot 
Li. 

Sallufl.  in 

luguttha. 

Verwonde 
rem -roner 

der  Theni- 
ciers. 

lijk  haer  volkplantingen  zijn  byna  over 

de  gantjeke  weereld  verfpreid ,  Car- 
thago in  Africa,  Thebe  in  Beotia ,  Ca- 

les aen  d'Oceaen.  Arifloteles  verhaelt, 
hoe  zy  fooyeel  fiiver  van  haer  koop- 
manfehappen  ,  en  byfonderlijk  van 
oolie  maektenin  Spanje,  dat  haer  an- 

kers en  vorder  fcheeps  yfer-werkuit 
enkel  filver  beftond.  Doch  om  een-  Bewijs-re- 

maeltetoonen,  waerin  't  bewijs  leid  dme»,  da van  der  Pheniciers  over  -  fchepen  na  m^l^ï 
Amerika:  Comtaius  voornoemd  dringt  Hemden 

het  aldus  aen.  Niemand  kan  met  re-  afdaelm: den  in  twijfel  trekken,  of  zedert  de 

Pheniciers  d'heerfchappy  der  zee  den 
1  Rhodiers  uit'  d'hand  wrongen  ,  lteb- 
benze  haer  fcheep-vaert  meer  en 
meer    voort -gefet.    Meefters  ge- 

worden van  Calis ,  ruften  alle  gangs 
vlooten  op  vlooten  toe,  die  ,  verre 

voerby  den  berg  Atlas  ,  d'Africaen- 
fche  kuftenend'eilandenvoor  defel- 
ve  bezeilden.    Zy  voeren  dan  fterk 
op  de  Canaerifche  Eilanden  ,  en  die 
wijd  en  zijd  voor  Cab%  VerdeXcggen, 
eertijds  Gorgades.  En  defe  vaertwas 
ook  den  Grieken ,  Spanjaerden  en  an- 

dere volkeren  niet  onbekend.  Doch 
nademael  de  Pheniciers  dit  vaer-water 
voor  haer  alleen  wilden  behouden, 

verdronkenze  foo   meenig   achter- 
haelden,  als  derwaerds  de  ftevens  dor- 
ften  wenden.  Curtius  fchijnt  nu  hier 

eenig  gewigt  toe  te  brengen  :  ik  ge- 
loof, feid  hy ,  dat  de  Pheniciers,  ko- 

pende in  volle  zee ,  onbekende  landjehap- 
pen hebben  ontdekt.  En  welke  zijn  die 

landfchappen?  Niet  de  Canarifche  ei- 
landen of  Gorgades  ;  want  diewaeren 

genoeg  bekend  ;  maer  America,  niet 
verre  van  de  Gorgades  atgelegen.Doch 

waerlijk  't  leid  foo  breed  niet  met  de 
vaert  der  Pheniciers.  Zy  zijn  wel  de 
eerfte  voor  an  dere  in  de  weer  geweeft 

op  de  Middelandjche  zee :  ja  befton- 
denfelf,  buiten  Gibraltar  sflr  aet  ,tuf- 
fchen  de  pilaerenvan  Hercules,  een 

ftuk  weegs  d'Oceaen  te  bezeilen.  Hoe 
verre?  Niet  tor  de Gorgades  ,  meer  als 
halfweg  tuflehen  Spanje  en  America; 
maer  tot  de  Cajfiterides  of  Vlaemfche 

eilanden,  genoegfaem  in  't  geficht  van 
Spanje  tot  negen  toe  verfpreid.  Strabo 

beveftigt  defe  waerheid :  DeCafffteri-  cf°&™pb- f         . .  °  .  /■   ;     7        /  i  Vlaemfche 
des  zijn  tien  ,  dicht  by  den  andere  noor-  eilanden. 

delijk 

eerfte  be- 
wijs: 

word  we- 

der-leid. 

Ub.%. 
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delijk  gelegen-.  Een  blijft  onbewoond : 
op  (Panelere  leven  zaeluivachtige  men- 

fehen. Defe  weg  ten  koophandel  hebben 
de  Pheniciers ,  uit  Calis  afgeflooken,  -al- 
lereerfl  by  de  hand  gevat.  Hy  noemt 
tien,daer  flechts  negen  zijn,nament- 
lijk  Michiel,  Maria ,  Georgius,  Tercera, 
de  Pico,aKoo  genaemt  na  den  berg  die 
fomtijts  vlammen  hemelwaert  werpt, 
Fayal,lasFlores,delCuervo  en  Gratiofa. 
Voorts  getuigt  de  felve  Stralo ,  hoe 
de  Carthaginienjers ,  niet  verdronken 

d'handelaers  op  de  afgelegene  Gorga- 
ótavmaer  op  Sardinien  oï  Calis. 

OndertufTchen  word  niet  ont- 

Tkei°dUng  kent'  oide  Gorgades voor Cabo  Ver  de 
zijn  by  de  Carthaginienfers ,  lang  voor 

's Heilands  geboorte,  bezeilt;  doch 
met  fuik  een  verwondering,  dat  de 
beleider  der  vloot  Hanno  diefwegen 

onder  't  getal  der  helden  geplaetft  is. 
,  't  Werk  leid  aldus.  De  Carthaginien- 

fers ,  tot  hulp  der  Pheniciers ,  binnen 
Calis  tegen  de  Span] aer den  afgevaeren, 
plante  eerlang  aldaer  den  ftoei  des 
oorlogs.  De  voorfpoed  prikkelde  tot 
wigtige  toeleg  .  Himilco  en  Hanno 
gebroeders  beftierde  de  Spaenfche 
zaeken ,  gevoimagt  by  den  Raed  van 
Carthago.  Beide  haddenze  ïuft ,  om 
nieuwe  landen  te  ontdekken.  Himil- 

co liep  langs  de  Spaenfche  ,  Galli- 
fche  en  Duitfche  kuilen ;  Hanno  hield 

een  andere  (treek .  Zijn  vloot  voe- 
rende dartig  duifend  menfehen  van 

allerlei  (lag  ,  om  ergens  een  nieu- 
we ftad  te  (lichten  ,  geraekte  voor- 

by  d' uithoek  Ampelufium  nu  Cabo 
Spatel ,  de  (broom  Zilaa,  befpoelen- 
de  de  ftad  Arzilla,  en  de  vloed  Lix 
nu  Luffo  ,  alwaer  de  dichters  (lellen 
de  tuinen  der  Hefperides,  by  een  draek 

im gedenk-  bewaerd.  De  reis  vervorderende,  liep merdige  j         •       1  ,    ,         .       .  * 
■oge  der    ten  anker  in  de  mond  der  nevier ,  Su- 
carthagi-    lm    tegenwoordig  Subu :  en  zedert iienferhan-  ,  D  n      1        r  r 

10, 'langs de  voor &£ zee-itad Sala,tm Salee ,  toen- 
tufi  van  maels  doörwildgediert,uitdena  by 

gelegene  heiden  ,  leer  onveilig.  De 
vloot  quam  eindelijk  aen  de  voet  van 
den  kleinen  Atlas  ,  welke  eindigt  in 
't  hoofd  Chaunaria ,  by  d'huidendaeg- 
fche  fchippers  Cabo  Non  genaemt ;  ter 
oorfaek  geoordeek  wierd ,  dat  nie- 

mand 't  leven  konde  afbrengen ,  die lichtvaerdig  beftond  boven  Chaunaria 

ie  Zoute 
nlanden. 

.Americaenen.     ;  i  y 
te  (tevenen.  Hanno  echter  laet  het 

door-ftaen  :  en  loopt  tuföchcnPalma, 

een  der  Canarifche  eilanden ,  en  't  uit- 
hoek Bojadom,  na  de  zeewaerd  uitfte- 

kende  kuü  CornuHeJperium,  nuCabo 
Ver -de ,in  de  droom  Afamafcy  Caftaldus 
genaemt  Omirabi.  Alhier  vond  hy 
fchrikkelijke  krokodillen  en  vvater- 
paerden.  Afamafeli  word  gehouden 
voort  te  komen  uit  de  felve  fontein, 
uit  welke  de  Nijl  vloeid.  Op  defe 

hoogte  kreeg  Hanno  d' eilanden  in 
'tgefichr,die  hy  Gorgones  noemde,  (na 
de  wanfehaepen  vrouwen  Medufa , 
Sthenio  en  Euryale,  om  welker  koppen 

(langen  (lingerden)  ter  oorfaek  op  de- 
fe eilanden  buiten  gemein  lelijke  wij- 
ven woonden :  tegenwoordig  neeten- 

ze  de  Nederlanders  de  Zoute  eilanden, 

onder  welke  't  voornaemfte  is fantja- 
go  een  volk  planting  der  Portugeefen. 

Doch  'tgebergte  fchuin  over  de  Gor- 
gones ,  op  de  vafteAfricaenfchekuft, 

by  de  ftroom  Majfitholus  hooge  krui- 
nen verheffende,  pafte  Hanno debe- 

naeming  toe  van  Waegen  der  Goden, nu 
Sierra  Liona,  op  achtgraeden  benoor- 

den de  middag  lijn.  Hetzy Hanno zn  Buitenge. 

zijn  boots-volk  uit ichrik edoofdén,  f  e.tn/chr'k ' J  1       1      1        1        1  kelijke  ver- hei zy  voorbedachtelijkhaergroote  toonmgen., 
reis  wonderlijker  wilde  maeken  door 
yfelijke  vreemdigheden;  men  fag  hier 
vuurige  (Iroomen  zeewaerd  afvloei- 
jen ,  dchnden  wijd  en  zijd  liever  laey 
branden,  de  toppen  der  bergen  door 
blixemen  fchitteren.  Waerlijk  alhier 

vallen  boven  gemeinefwaere  donder- 

(laegen.  Ook  bergen  fich  d'ingezee- 
tenen,  by  't  hartje  des  fomers,  wegens 
ondragelijke  hette,  in  onder- aerdfche 
kuilen  :*des  nachts  loopenze  met  aen- 
geftooken  toorzen  over  velden  en 
bergen,  om  den  oogd  in  te  zaemelen 
en  vorder  boere-werk  te  verrichten. 
Hanno,  door  fuik  vreemd  befchouwen   Be  ouden 
nietafgefchrikt,  voer  van  Sierra  Liona  ̂ tlnen 

zuidelijk  aen  ,  tot  onder  de  middag-  menfehen  te 

lijn  :  alwaer  een  eiland  niet  verre  van  ̂ n- 
de  vafte  Africaenfche  kuft  ontdekte, 

bewoond  by  ruige  menfehen .  Hy 
fpande  alle  krachten  in ,  om  eenige  te 
vangen  :  maer  konde  de  mannen  niet 
inhaelen:  twee  wijven  echter  wierden 
eindelijk  befet,  en  fcheep  gevoert; 
doch  dewijl  ontembaer bleven,  zijn 

c  ge* 
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gedood ;  de  huit ,  haer  afgetrokken , 
is  gevult ,  en  na  Carthago  gevoerc , 
alwaer  langen  tijd  tot  gedachtenis  en 

verwonderingbefichtigtwierd.  'tEi- land,by#<z»»0  bezeild,kan  geen  ander  ( 

wefen,als'tgeen  tegenwoordig ,  aen  j 
Thomas  to ege wijd, een feer  ongefonde  j 
lucht  voor  alle  vreemdelingen  heeft, 

anderfints  vruchtbaer  door  zuiker  ge- 
wafch.  De  ruige  menfchen  zijn  bavia- 

nen, welke  Africa  in  defen  hoek  tot 
verbaerftheid  toe  uit  levert ;  alfoo  die 

leelijke  wanfchepfels ,  meer  dan  eenig 

beeft ,  vertoonen  d'uiterlijke  geftake 
en  trekken  van  redelijke  fchepfels. 

En  alhier  ftaekte  Hanno  zijn  reis ,  ver- 
hindert vorder  te  trekken ,  by  gebrek 

van  levens  middelen.  Vijf  jaer  had  hy 

gefpilt  aen  defe  togt ,  wanneer  voor 
Calis  ter  reede  liep ,  en  eerlang  ook 
de  (levens  wende  na  zijn  vaderlijke 

flad  Carthago :  alwaer,  met  geen  min- 
der verwondering  alsftaetzie,,  dier- 

voegen  wrerd  ingehaeld,  dat  naeuwe- 
lijx  ,  voor  of  na  hemiemandgroorer 

eer  fcheen  ingeleid  te  hebben,  en  't  va- derland meer  verplicht,  door  de  hoop 

van  gewigtige  voordeden  ,   uit  de 
nieuw  -  ontdekte  landfchappen   te 

wrdom    trekken.  Ja  Hanno  kreeg  een  naem  on- 

"  der  de  Goden  in  de  tempels  .-  enhy 
felf,  van  een  fchrandere  geeft ,  bevor- 

derde dufdaenige  godheid  op  een 
wondere  wijfe.  Hy  voede  meenigte 

van  leerfaeme  vogelen  ,  welke  hei- 
melijk gewenden  te  kte$ipen,de  groote 

God  Hanno.  Aldus  geleerd,  wierden 

uit-gelaeten  fnaeterende ,  volgens  ge- 
woonte, tot  ieders  verbaeftheid  door 

de  lucht,  degroote  God  Hanno. 
Dit  is  de  gedenkwaerdigfte  togt , 

die  ooit  by  de  oude  voorviel :  het  zy 

gefien  word  op  't  gebrek  in  de  fcheep- 
vaert ,  by  mangel  van  kompas  en  be- 

hoorlijk vaertuig ,  hetzy  op  de  lange 
reis  tot  Sierra  Lionatoe;  daer  nooit 

iemand  te  vooren  'twerck  foo  verre 

bragt ,  ja  foo  veel  eeuwen  na  Hanno 
de  vermaerdfte  fchippers  door  de 

Portugaelfche  koningen  afgevaer^ 

digt,  in  lang  den  middag  lijn  niet  be- 
reikten :  onaengefien  by  verloop  van 

jaeren  de  vaer-konft  ,  ieder  iet  vin- 

dende ,  tot  grooter  volmaektheid  ge- 

bragt  was.  Hannoos  togt  gaet  's  Hei- 

ayn  reis  on der  Goden 

geplaetfi. 

lands  geboorte  vier  honderd  en  veer- 
tig jaeren  voor.  Indien  dan  iemand  Bewijsdat 

verder  geweeft  is  als  Hanno  tot  de  tijd  *™™dén 
de  Portugefen  boven  d' uithoek  Bone  niet  bekend 

Efperanze  zeilden,  hoe  komt  America  *>*'■ ter  zee  ontdekt  ?  Hoe  ftaekenze  van 

de  Zoute  eilanden  oïfant  Thomas  ,  bui- 
ten 't  geficht  des  lands  ,  door  de  volle 

Oceaen  ,  na  een  onbekende  IVeereldï 
Hanno  felf,  de  ftoutfte  van  alle  oude 
zeeluiden ,  hield  geen  andere  ftreek, 

dan  langs  de  Africaenfchekuft  :  hier- 
om hy  foo  veel  tij  dfpilde,  dewijl  bin- nen  alle  boezemen  inliep  ,  en  by  de 

hoofden  t'ellekens  verre  moeft  om- 

zeilen. En  wanneer  by  hem  een  Nieu- 
we Weereld  gevonden  was ,  waerom 

fulx  niet  aen  den  dag  gebragt  ?   Te 

meer  daer  zijn  eer-zucht  vele  onwaer- 
heden  verzonnen  heeft,  om  uit  een 

wonderlijke  reis  meer  lof  te  behalen. 

En  hoe  vaft  ook  eindelijk  't  verhael 
defer  alder  -  gedenkwaerdigfte  togt 

gaet,  kan  Plinius  ge'tuigen  :  Daer  zijn 
ook  voor  handen  geweeft  de  dag- aentei* 
keningen  by  Hanno  gehouden  ,  toen 
d 'omtrek  van  Africa  na-Jpeurde,  't  geluk 
dW-Carthaginienfers  op  haer  hoog/l  zijn- 

de.  De  meefte  uit  de  Grieken ,  als  ook 

d'onfe,  hehben  Hanno  gevolgt ,  en  uit 
hem  veelbeufelingen,  enfteden  door  den 

fehen  ge/licht ,  ter  neder-geftelt ,  van 
welke  noch  geheugenis  noch  overblijffel 
te  vinden  is.   Dit  wijdloopig  verhael 

dient  nergens  anders  toe ,  dan  om  te 

bewijfen  ,  hoe  vergeefs  fteunfel  ge- 
focht  word,  om  d'oude  verkeerdelijk 
te  verheflèn  met  d'eer  van  't  ontdekte 
America.  Immers  foo  weinig  doen  de 

aengetrokken  getuigeniflen  uit  Dio-  u^é.c.j. 
dorus  Siculus,  Plinius , Pomp  onius  Mela, 
erxJElianus.  'tSaldepijnewaerdzijn, 
ieder  fohrijver  byfonder  te  hooren. 
Diodorus  feid  :   Na   Libien  toe  aen  Tweede  be- 

d' Oceaen ,  leid  een  feer  groot  eiland  et-  *j?j*£j*' 
telijke  dagen  zeilens ,  met  een  vrucht-  caene»  va; 

baere  grond,  vermaekelijke  beemden  ,  de  Theril~ onderfcheiden  door  bergen ,  bevochtigt  herkomfiig 

vanftroomen ,  voor fchepen  bevaerbaer : 
ten  ouden  tijden  onbekend ,  teroorfaek 

'tfchijnt  afge/neden  van  d'andere  wee- reld, is  aldus  gevonden.  De  Pheniciers, 

houdende  over  d 'Oceaen  langs  de  Libier 
kuft ,  wanneer ,  ettelijke  etmaelen  ach- 

ter een  door  Jlorm  gejlingert ,  voor  dit 
eiland 



Herkomjl  der 

eiland  ter  ree  de  liepen ,  bemerkende  des 

felfs  weeligheid,  hebben  't  den  overige 
rdw    bekend  gemaeh.  Maer  hoefoude  dit 

'      '     nameloos  eiland  America  juift zijn? 
Wat  vreemdeling  konde  het  voor  een 

eiland  opneemen,  'tweik'tvafteland 
van  Afia  verre  te  boven  gaet  ?  En  heb- 

ben de  Pheniciers  de  vinding  defer 

Nieuwe  tVeereld  niemant  gebrek  lae- 
ten  lijden ,  waer  uit  ontflaet  dan  fuik 

een  diep  ftilfwijgen  van  een  gantfche 
Weereld ,  by  alle  oude  fchry  vers  ,  die 

anderfints  't  minft  afgelegen  gehucht, 
of  gebergte  ,  of  beekjen  haer  benae- 

5  c  t.    ming  toepaft en:  Plinius  vorders  kjómt' 
lefihrij-    hier  even  foo  te  paffe.  De  fchry  vers 

Tas        gsvoaegen ,  hoe  d'Atias  uit  't  midden  der zanden  een  rouwe  en  vuile  kruin  ten  he- 

mel verheft  ,  alwaer  hy  na  de  ftranden 
der  Oceaen  afwijkt ,  aen  welke  zijn 

naem  mede  deelt  :  dat  de  felve  belom- 
merten  bojjchachtig  en  bejproeit  is  met 

fontein- bronnen  ,  alwaer  'tAfrica  be- 
fchouwt  :  allerlei  vruchten  komen  uit 

haer  f  elf voort  ,fulx  nooit  fatheid 'voor voellujlen  ontbreekt.  By  dag  komt  geen 
inwoonder  te  voorfchijn  :  alles  is  niet 

anders  in  ftilie  ,  als  in  fchrik  van  wil- 
derniffen  :  den  naederende  flaet  een 

fwijgende  godfdienfl  om  't  hart :  en  ,  be- 
halven  de  vervaerlijkheid  der  top  bo- 

ven de  wolken  gefleigert ,  en  tot  naby .. 
gelegendheid  aen  de  kring  der  maen, 
foo  fchinteld  het  des  nachts  van  dui- 

fend vlammen  :  't  klinkt  wijd  en  zijd 
wegens  de  pijpen  ,  fluiten  ,   trompet- 

ten en  cymbaelen  der  Box-voeten  en 
Bofchmannen :  de  reife  derwaerds  is 
feer  lang  en  enzeeker.  Ik  verltae  niet, 
hoe  Plinius  hier  America  verftaet ,  de- 

wijl hy  felf  in  defe  eerfte  afdeeling 
van  fijn  vijfde  boek  een  begin  maekt, 
om  Africa  te  befchtyven.    En  wat 

voorts  belangende  dufdaenige  ver- 
vaerlijkheden  te  houden  zijn ,  is  wei- 

nig te  vooren  in  Hannoos  togt  ge- 

toond.  Want  't  is  een  flecht  bewijs, 
hier  door  te  willen  verftaen  d'Ameri- 
caenen ,  ter  oorfaek  die  gewend  zijn 
haer  te  vermaeken  met  allerlei  fpeel- 

ïki.14..  tuig-  Pomponius  Mela  beflaet  de  der- 

de plaets  ;  doch  brengt  geengewich- 
reefeiijke   tiger  reden  toe  ,  als  de  voorige.    Wy 
'enfi  *»■    gooren  j  fe.^  hy ,  jat  d'uiterfle  ten  we- 

Jlen ,  zijn  d'Atlantes ,  naeuwelijx  men- 

'jfmericaenen.  1  a 
fchen  en  eer  half  wilden  ,  Box-voeten 

en  hoofde  loofe  met  een  breed 'aen ge  jicht 
op  de  borjl ,  en  bloote  mannen  met  een 
groot  e  voet ,  en  Bofch-  duivels  ,  allen  t- 
halve  fonder  dak  en  huijen,  omfwer- 

vende  :  fy  hebben  meer  't  land  ,  dan 
datze  'tbewoonen.  Eindelijk  fchijnt 
Ailianus  iets  tefeggen,  ter  neder  ftel-  /.  3.  c.  18, 
lende  een  zaemen  fpraek  tuffchen  de 

koning  Midas  en  Silenus  uit  Theopom- 
pus.  Silenus  verhaeld  aldaer :  hoe  Eu-  %r5?uf- 

rope ,  Afa  en  Lybia  eilanden  zijn  :  QtifchenMda* 
een  magtigvaft  land  buiten  defe  wee-  ̂ T 
reldleid ,  vol  fwaere  beeften  en  men-  onbekende 

fchen ,  tweern ael  grooter  als  die  hier  veereld; woonen  :  haer  leven  duurt  infchelijx 
even  foo  veel  langer  :  zy  befitten 
ontelbaere  fchauen  :  onderhouden  ' 

ürijdige  zeden  en  wetten  met  de  on- 
fe.  In  dit  gewed  leggen  twee  heer- 
lijke  fteden  :  de  ftad  Machimus  voerd 

altijd  oorlog  •  heeft  onder  fich  ver- 
fcheide  volkeren.  De  burgers  mae- 

ken  uit  't  getal  van  twee  honderd- 
mael  tien  duizenden  :  zelden  fter- 
venze  door  ziekte,  alfoo  meeft  aen 
fteenen  of  ftokken  fneuvelen  :  yfer 
is  in  geen  gebruik  ;  doch  zijn  dier- 
voegen  voorfien  van  filver  en  goud, 

dat  het  de  prijs  van  ons  yfer  niet  op- 
haelt ,  alfoo  niets  geacht  word.  Voor 
eenige  jaeren  trokkenze  met  dui- 
fendmael  tien  duifendea  herwaerds 

aen  :  en  waeren  bereeds  genaedert 

tot  d'Hyperborei  :  wanneer  te  rugge 
keerden ,  ter  oorfaek  bericht  ontfin- 

gen,  hoe  onfe  landaerd  een  oneedel 
leven  leide.  Doch  de  tweede  ftad, 

genaemt  Eufebes ,  word  bewoond  van 

godfaelige  burgers  ,  die  gerechtig- 
heid oefenen  :  weshalven  de  Goden 

felf  fich  niet  verontwaerdigen  met 
haer  om  te  gaen  Wie  merkt  niet  dit 
verhael  te  fmaeken  na  een  verdichtfel 
der  dichteren  ?  of  ten  minden  onder 

een  verdichtfel  te  vertoonen  'ton- 
derfcheid  tuflchen  ongefchikte  en 

gefchikteingezeetenen  ?  Omtefwij- 
gen  ,  dat  het  hier  géenfints  konde 

dienen,  ten  bewijs  voor  d'eerfte  oor- 
sprong der  Americaenen  :  alfoo  uit 

dit  getuigenis  van  JElianus  geen  an- 
der gevolg  mag  getrokken  worden, 

dan  dat  d' oude  geloofden  ,  een  an- 
dere bewoonde  weereld  zuidwaerd 

C  2  te 
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te  leggen  ,  onder  een  gemaetigde 
lucht  -ftreek  ,  recht  aen  tegen  die 
by  ons  ten  noorden  des  middag- 

lij ns  bewandelt  word  :  welke  waer- 
heid  in  'tvoorigehoofd-ftukbewee- 
fen  is  uit  eenige  heidenfche  fchry- 

vers. Dus  verre  is  gezin- twift  wegens 

d'herkomft  der  Amerkaenen  met  ge- 
tuigenifTen ,  getrokken  uit  Griexe  en 
Latynfche  boeken :  en  getoont ,  dat- 
ze  ongegrond  de  felve  aen  trekken , 
om  voor  Amerika  inwoonders  te  hae- 

len  uit  Sidon ,  Tyrus  QÏCarthagp.  Vol- 
gen voorts  redenen  :  onder  welke  in 

't  eerde  gelid  komt  d'over-eenkomft 
tufTchcn  de  Phenicifche  en  Ameri- 

caenfche  zeden ,  hetzyontrend  bur- 
gerlijke huishouding  ,  het  zy  Gods- 

dienft.    't  Is  waerachtig  ,  dat  d'oude Pheniders  onder  tenten  woonden ,  en 
nu  en  dan  haer  kaele  weiden  met 

graefige  verwnTelden:  welke  gewoon- 
te als  noch  by  d 'Amerkaenen  (land 

grijpt :  waer  uitfoude  moeten  blijken, 
te  zijn  van  een  Phenicifche  herkomfl. 
Doch  waerom  dan  ook  niet  oorfpron- 
kelijk  uit  N umidia ,  of  Scythia  of  uit 
delendenen  der  Patriarchen,  die  alle 

foodaenig  omfwervende  leven  lei- 
den? Behalven  dat  de  Pheniders  lang 

ontwend  waeren  'tvoorige  harders 
leven,  wanneer  volk-plantingen  met 
fwaere  vlooten  over  zee  affchikten. 
Behoorden  d Amerkaenen  dan,  indien 
niet  wilden  verbafteren  van  de  zeden 

haerer  vaderen  ,  groote  fteeden  ge- 
bouwt  te  hebben ,  gelijk  foodaenige 
in  Phenkia   overvloedig   gevonden 
wierden. 

Immers  foo  weinig  fteunfel  ver- 
fchaft  de  Gods-dienft ,  welke  Cowtaus 
tracht  te  toonen  feer  over-eenkomftig 
te  zijn  tufïchen  de  Pheniders  en  Ame- 

rkaenen. Want  gelijk  d'eerfte  eertijds 
buiten  gemein  genegen  waeren  tot 

tovery,  alfoo  zijn  ook  d'anderevan 
ouds  her  en  als  noch  in  de  fwarte  kon- 
ften  feer  ervaeren.  Doch  heeft  dcfe 
goddeloosheid  alleen  plaets  gehad  by 
de  Pheniders  ■.*  'tMeefte  heidendom 
ftaet  hier  aen  fchuidig.  De  Perfiaen- 

fche  tovenaers  ,  vo'gensjulius  Firmi- 
cus ,  aenhaeden  't  vuur  als  een  ajheeld- 
fel  Gods.   De  handeling  der  Egypti- 

fche  met  Mofes  is  uit  de  Heilige 
Schrift  bekend.  En  indien  de  tovery 

ten  bewijs  diende ,  om  d'inwoonders 
voor  America  van'ttoverachtig  Phe- 
nkien  te  ontkenen :  waerom  ook  niet 

van  Nederland ,  Frankrijk  ,  of  Duits- 
land ,  al  waer  de  ketter  -meefters  by 

honderd  duifend  tovenaers  verbrand 

hebben  ?  Voor  tovenaers  wierden  ge- 

houden, die  in  't  gerecht  niet  fchrci- 
den  :  of  door  't  Ordal,  ketel- vang,  of 

water  de  proeve  eens  goeden  Chri- 

ften,g,elijk  voor  gaven,  niet  uit-fton- den.  4  Ordal  ging  in  Nederland  aldus 
toe.  Iemand  aengeklaegtonroomfch 
te  wefen  ,  vafte  drie  dagen  ,  onder 

't  opficht  van  een  Priefter ;  met  welke 
thans  na  de  kerk  ging.  De  Priefter,  in 

geeftelijk  gewaed ,  ïeide  by  't  outaer een  yfere  bout,  meermaels  met  wij- 
water befproeid  op  glimmende  koo- 

ien :  fong 't  lied  der  drie  jongelingen 
in  den  gloey  enden  oven ;  deed  mille : 
ftak  den  befchuldigde't  ouweltjen  ter 
mond  in  :  befwoer  hem ,  en  bad : 
t  beliefde  God  de  fchuld  der  verdach- 

'te  van  tovery  te  ontdekken  ,  door 
't  verzeeren  zijns  hands ,  in  welk  een 

gloeyend'  yfer  geleid  foude  worden, of  des  felfs  onfchuld  wanneer  niet 

befchaedigt  wierd .  Soo  gebeden,  foo 
gedaen.  Negen  voetftappen  verre 
moeft  by  de  gloey  ende  bout  draegen. 
Dan  omwond  de  Priefter  de  ge- 
fchroeide  hand  met  doeken,  en  ze- 

geldze.  Ten  derden  dag  befchouwd- 
men  d'hand.  Indien  niet  gaef  was, 
moeft  d'onderfochte ,  niet  fonder  pa- 

pier -  gewaed  ,  met  duivelen  befchii- 
derd,  levendig  verbrand.  Immers  foo 

pijnelijk  ging  't  Ketel-vang  toe.  Een 
ketel  vol  ziedend  water  ,  door  d'al- 
der-fchrikkelijkfte  vervloekingen  be- 
fworen  ,  ftond  in  de  kerk.  Om  tot 
kennis  van  mifdrijf  of  onnoofelhetd 

te  geraeken,  ftak  de  betichte  de  bloo- 

te  arm  ten  elleboog  toe  in 't  borre- lende nat.  Anderfmts  bleef  ook  ge- 
bruikelijk deproeve  met  koud  water, 

in  gr  achten,  flooten  offtroomen.  De 
Priefter  dan  befwoei  't  water  :  bond 
den  aengeklaegde  de  duimen  aen  de 

groote  teenen  kruis  gewijs  over  mal- 
kander. Wanneer  zonk  ging  vry ;  maer 

driftig  ontfing 't  vonnis  des  vuurs.  Is de 
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De  bekende 
isereld  eer- 

ijds  volto- 
enaers. 

Herfomjl  der 

de  tovery  een  bewijs  van  der  Ameri- 
trd^ÉTfherkomft,  waerom  haer  geen 
plaets  opgeruimt  in  Nederland ,  al- 
waer  eertijds  fuik  een  merkelijk  aen- 
tal  eunjers  (doch  valfchelijk  bericht) 

woonden ,  die  immers  alle  gelegend- 
heid  fouden  foeken  ,  om  aen  's  wee- 
relds  einden  te  verhuifen  ,  ten  einde 

uit  handen  der  ketter- meeftersmog- 
ten  geraken  ?  Doch  wat  defs  tove- 
naers  belangt ,  die  niet  geweldiger 
hand  de  waerheid  wil  verkrachten, 

weet  welhoefulkemoorderyen,  om 

't  geloof  zijn  aengerecht. 
Ja  waerom  niet  d'  Americaenen  uit 

geheel  Afia,  Europe  enAfie  over-ge- 
fcheept,  eertijds  vol  eunjers  en  he- 
xen ,  die  gelooft  wierden  ,  dat  by 
maen  verdonkering  dit  hemels  licht 

dichter  na  d'aerde  trokken ,  ten  einde 
kracht  mede  deelden  aen  de  toover- 
kruiden  :  datze  de  maen  als  dan  met 

kloppen  op  bekkens  en  geroep  te 
hulpquamen?  En  waerom  eindelijk 
niet  de  genoemde  landaerd  tot  Sal- 
mantïca  tehuis  gebragt,  alwaerinde 

hooge School ,  gelijk Laurent'ws  Ana- 
nias  verhaelt ,  de  toverkunft  open- 
baer  geleert  is  ?  Ook  grijpt  onder 
d'  Americaenen  deduivel-dienftftand, 
welke  goddeloosheid  eertijdts  in- 

fchelijx  by  de  Pheniciers  'm  iwang ging.  Maer  by  de  Pheniciers  alleen  ? 
Neen  :  de  gantfche  weereld  der  hei- 

denen was  hier  aen  fchuldig.  Immers 
fommige  geloofden ,  dat  de  duivelen 
by  menfchen-  oflèr  leefden  en  door 
wierook  fmooken  vet  wierden.  An- 

dere flagteden  ter  eeren  der  boofe 

geeften  kinderen ,  levendig  uit  'smoe- 
ders  licchaem  gefneden.  Hoe  ver- 
maerd  is  onder  de  Perfen  Zorafleren 
de  ganfche  fchool  der  oofterfche  dui- 
vèl-jaegers?  Ten  tijde  van  Mofe s  had 
defe  vervloekte  fonde  bereeds  d'  o- 

Duhei-    verhandgenoomen.   Voorts  kan  niet ■henjt  eer-  \  r     i  i -ijds  over  de  ontkent ,  ot  de  Pheniciers  voerden 

weid  en  d' afgoden  op  haer  fch  epen,  Herodo- tus  bewijft  fulx  :  V  Beeld  van  Vulea- 
nusteid  hy,  is  feer gelijk  der  Pheniciers 
Patacoioi,  welke  zyopde  voor-Jleeven 
van  haergaleyenplaetfen.  En  Pefychius: 
Pataici  zijn  Phe.nicifche  goden ,  die  zy 
m  't  achterschip  neder- jetten.  En  op gelijke  wyfe  vaeren    d  Americaenen 
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met  haer  afgooden.   Doch  dit  is  eer- 
tijds by  allegemein  geweelt :  waerom 

dan  defchepen  den  naem  ontleende, 

na  't  beeld  des  afgods  welk  of  achter 
aen  de  fpiegel  gefchildert  Hond,  of 
gehouwen  van  hout  of  ft  een,  ergens 

op  't  verdek  plaets  befloeg.  Duidae- 
nige  gewoonte    onderhouden    ook 
noch   tegenwoordig    de   Chineefen . 
Francifcus  Xaverius  verhaelt ,  hoe  hy  Duhehop 
meteen  Chineefche  fchipper  uit  Goa  fckepen. 
mjapan  resfde.  Defe  had  een  afgod 

achterop 'tfchip,  voor  welken  kaer- 
fen  aen-ftak  met  alöe-hoüt  rookte, 
vogelen  offerde ,  en  fpijs  aen-bood: 
verfoekende  't  ellekens  door  looting 
na  d'uitkomft  der  japanfche  reis. 
Somtyds  viel  't  lot  ten  goede,  fom- 

tyds  gaf  'tquaede  voorfpook.  Ein- 
delijk getuigt  Porphyrius ;  De  Pheni- 

ciers offerden  by  jwaere  ongelegendhe- 
den  van  oorloogen,hette,  ojbejmettelijke 
ziekten  ,  iemand  der  alderlieffle  kinde- 

ren ,  hier  toe  voor gemeine  ftemmen  ver- 
koor en,   aen  Saturnus  op.  hnEufebius    Tnpar. 

mtPorphyrius\oomoo.m<\ :  Saturnus,  Eumg.l.i]. 
welken  de  Pheniciers  Ifrael  noemen  : 
(de  geleerde  VoJJius  en  Grotius  lefen  il 
of  el,  een  der  tien  naemen  Gods  by 

d'Hehreen)  en  die  zy  tot  een  geflarnte 
van  de  felve  henaeming  ingewijd  heb- 

ben :  wanneer  hy  over  deje  land  Jlreek 
heerfchte ,  en  een  eemge  zoon  Jeoud  uit 
de  nymph  Anobret  hemgelooren  was: 

als  '/  rijk  waggelde  onder  den  laft  eens 
gevaerlijken  krijgs ,  heeft  hy  hem  ,  be- 

kleed met  koninglij k  gewaed  ,  op  een 
outaer ,  ten  dien  einde  ge  bouwt ,  tot  een. 
offer  gekeelt.    En  hoewel  nu  dierge-   uenfshm 

lijke  moorden  in  America  infchelijx  m  sjj!uier7t 
gepleegt worden ,  volgt  hieruit,  dat  £pC  y 
d'inwoonders  van  Phenicifchenhet-  cien,Ame- 

komft  zijn  ?   Immers  {tonden  meer  r^d7rTgT. 
andere  volkeren  hier  aen  fchuldig  :  ja  brmkei^k. 
naeuwelijx  ergens  een  iandaerd,  die 
niet  d'eem* of  ander  tijd  fulx  pleegde, 
felf  de  befcheidenfte  onder  d'  heide- 

nen .    Immers  zijn  voor  foodaenige 
gehouden  de  Romeinen  ,  Grieken  en 
Perjen  ?   En  nochtans  waerenze  af- 
fchouweiijk  door  menfchen- ofler. 
Onderde  kaifar  Adrianus  hield  eerit 

dit  moorden  in  't  Roomfche  rijk  op : 
foo  nochtans  ,  dat  felf  ten  tyden  van 
Tertullianus  ,  Laüantius  en  Eujebius 

C  3  bin- 
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binnen  Romen  Jupïter  Latialis  met 

menfchen-bloed  is  geviert.  De  Grie- 
ken ,  die  d'  uiterfte  hoek  van  ltalien 

bewoonden  ,  waeren  dagelijx  befig 
mee  vreemde  mannen  te  offeren  aea 

Saturnus ,  of  wierden  vaek  felf  ge- 
offert. 

Eindelijk  is  dek  wreedheid  in  een 

gekkelijk  fpel  verandert  ;  want ,  de 
Romaïnen  te  metsbezaediger ,  fchaf- 

ten  fuik  woeden  tegen d' Argiven{&- 
foo  noemdenze  de  Grieken  op  dlta- 
liaenfche  boodem  neder  geflagen)  by 

een ïtrengraed-flot af.  Doch,  om ee- 

nige  geheugenis  van  'tvoorgaende 
menfchen- offeren  te  behouden ,  wier- 

den dartig  beelden,uit  biefen  gevloch- 

ten, jaerlijx  dea  vijftiende  der  bloei- 
maend,  door  deRoomfchepriefters 
én  Veftaelfche  Maegden,  van  de  brug 
Milvius  in  den  Tyher  geworpen.  Vor 

ders getuigt Manethon  ,  hoed' Egypte- naers  binnen  Heliopolis  drie  menichen 

\oor Juno  flagteden ;  welke  gewoonte 
foo  lang  (land  greep  ,  tot  de  koning 

Amafis  in  plaets  van  menfchen  ten 

offer  gebood  te  brengen  waffe  kaer- 
fen.  Amëftms ,  huifyröuw  van  de  be- 

ruchte Xerxes ,  liet  twaelf menfchen, 

volgens  Plutarchus,  voor  haer  behou- 
denis tot  Plutoos  eer  levendig  begrae- 

ven .  Procopius  verhaelt  wegens  de 

volkeren  tuffchen  d'Arabifche  Inwijk 

en  Njl  Blemyes  genaemt,  datze  meer- 
maels  menfchen  ten  offer  bragten.om 
den  fon  te  dienen.  De  Indiaenen  (het 

zijn  de  woorden  van  Pomponhis  Meld) 

Jlagten  haer  naejie  bloedverwanten  en 

ouders ,  eer  door  ziekte  ofjaeren  tot  ma- 

gerheid vervallen  :  en  oordeelen  V  bil- 
lijk en  ten  hoogfien  heilig  te  zijn  ,  fich 

vrolijk  te  maeken  met  d 'ingewanden  der 

gekeelden.  By  d'Albaners  wierd  jaer- 
lijx een  der  Priefteren  aen  de  maen 

op  geoffert  ,  gelijk  Strabo  getuigt. 

Dicrgelijk  (telt  Hela  ter  neder  van  de 
Tauri ,  dewelke  de  vreemdelingen,  in 

plaets  der  Aagt-offeren  den  hals  af- 
fneeden.  d'Egyptifche afgod  Typhon, 

als  te  fien  is  by  Manethon ,  ftond  da- 

gelijx gloeyend  ,  door  de  vlammen, 

in  welke  levendige  menfchen  tot  fij- 

ner eer  verzengden.  En,  om  verfchei- 
de  andere  volkeren  voorby  te  gaen, 

fchuldig  aen  fuik  een  bloedige  afgoo- 

Eerste     Boek 

den-dienft,hoe  rookten  eertijds  op 
den  Duitfchen  en  Franfchen  boodem 

d'outaeren  in  de  dichte  boffchaedjen, 

gedicht  voor  Taran ,  Hefus ,  Teutates, 
en  Wodan ,  van  ontzielde  mannen  en 
vrouwen  i  De  Kaifar  Julius  fpreekt  ̂ ^f: 

wegens  Gallien  aldus  :  Alle  Galloifers 

zijn  feer  genegen  tot  go  ds  -  dienjlighe- 
den  :  en  diejwille  ,  dewelke  in  fwaere 

ziekten  leggen,  en  in  veld-Jlaegen  ,  en 

anderfints  gevaer  looptn  ,Jlachten  voor 
offerhanden  levendige  menfchen  ,  of 

doen  beloften  haer  felf  te  Jullen  op- offe- 
ren :  en  gebruiken  totjulke  offerhanden 

den  dienjl  derDmides  :  nadien  oordee- 

len ,  dat  ,  ten  zy  voor  't  leven  eens menfeh  V  leven  eens  menfeh  gegeven 

word ,  de  godheid  der  onjlerfelijke  Go- 
den op  geen  andere  wijje  kan  worden 

verzoent :  en  zy  hebben  opentlijk  offer- 
handen van  fuik  fïag  inge field.  Zy  keu* 

ren  de  dood-tlraffen  der  gene  die  op  dief 

flalof  (Iruik-roovery  ,  of  eenig  mijdrijf 
betrapt  zijn  ,  den  Goden  aengenaemerte 
wefen  ;  maer  als  fulke  zoort  niet  voor 
handen  is,  komenze  ook  tot  bloed-vergie- 
ten  van  onfchuldige.  Eindelijk  fpreekt 
Gods  woord  aldus  :  Als  de  koning  der 
Moabi  ten  fag ,  dat  hem  deflrijd  tefierk 

was,  nam  hy  tothemfeven  honderdman- 
nen ,  die  'tfwaerd  uit-toogen ,  om  door 

te  breeken  tegen  den  koning  van  Edom  ; 
maer  zy  konden  niet.  Doe  nam  hy  fijn 

eerft-gebooren  zoon  ,  die  in  fijn  plaetfe 
koning  Joude  worden  ,  en  offerde  hem 

ten  br and-offer  op  de  muer.  De  by-ge- 

bragte  getuigenifTen  bewijfen  genoeg- 
faem,  hoe  't  oude  heidendom  allent- 
halven  aen  menfchen -moorden  ten 

gods-dienft  fchuldig  ftond  :  gelijk  als 

noch  tegenwoordig  Indiaenen  ,  Chi- 
neejen ,  Japanders  en  andere  fuik  een 
vervloekte  gewoonte  onderhouden: 

weshalven  geenjints  tot  een  reden 
(trekken  kan  ,  om  der  Americaenen 
herkomftuit  de  Pheniciers  tehaelen, 

ter  oorfaek  defe  eertij  ds ,  en  die  hui- 

den ten  dage,d'afgoodery  door  moor- 
den t'affchouwelijker  maekten  en 

maeken. 

Het  derde  bewijs ,  ten  einde  meer- 
maels  gefegt  ,  word  ontleent  van  JÜf 
d'over-eenkomit  der  Phenicifche  en  caene»  z.ijr. 
Americaenfche]  taelen.  Comtaus fleld  JjJ"[Jg 

eenige  woorden  terneder:  namentlijk.  ni^m^m 

1  Reg.  3. 
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de  Pheniciers  noemde  een  bergAbila, 

bloed  e  dom,  eenflaepelgadon,  een  moe- 
der anech  ,  een  maegd  hellotïa  ,  water 

heni  en  jam  :  met 't  eerfte  komt  over- 
een der  Mexicaenen  anthla  ,  met 

't  tweede  Holedonch ,  met  't  derde  ga- 

donguene  ,  met  't  vierde  anan  ,  met 
't  vijfde  hellotii  ,  met  'tfefte  ame  en 
jame.  Maer  die  aldus  de  woorden  wil- 

de raebraeken ,  wie  foude  niet  d'on- 

gerijmdfte  gevolgen  trekken  ?  't  Is 
waer,  de  Pheniciers  enfommige  Ame- 
rïcaenen  noemen  beide  een  beker  afur, 

en  wijn-ruit  belafa  :  volgt  hier  uit  dat 

d'eene  van  d'andere  haer  oorfprong 
hebben?Hoe  veelnaemen  beteikenen 

't  felve  by  volkeren  ,  die  nooit  met 
malkander  gemeinfchap  hadden  ?  Dit 
ontftaet  immers  door  enkele  toeval. 

Anderfints  indien  ettelijke  byna-ge- 
lijk-luidende  of  felf  even-gelijk  -  lui- 

dende woorden ,  gebruikelijk  onder 
verre  afgezonderde  landaerd,  fchoon 

in  de  felve  beteikenis,  terftond  d'her- 

komft  des  eene  van  d'ander  moeft 
inbrengen ,  foo  fullen  noodwendig  de 

Grieken,  Latynen  en  Duitfersvzn  d' He- 
breen,  of  de  Latynen  van  de  Grieken, 

of  de  Duitjche  van  de  Latynen  ,  of  de 

Perfen  van  de  Duitfers ,  of  in  't  tegen- 
deel de  laetfte  aen  d'eerfte  haer  oor- 

fprong fchuldig  biyven.  Ik  fal  ten 
bewijs  uit  een  groote  hoop  weinige 
ftaeltjenstevoorfchijn  brengen. 
Hoe  weinig  verfcheelt  in  veel  woor 

den  't  Hebreeuwfch  van  'tGriex? 
d'  Hebreen  noemen  een  kerkelijke  verga- 

dering fanhedrim  ,  de  Grieken  Syne- 

drium  :  d'eerfte  ik  raede  aen  pitha, 

d'mderepeitho  :  d'eerfte  heeten  wijfe 

mannen  zophei ,  d'andere  fophoi.  En 
min  onderfcheid  tuflchen  Jymphoniah 

en  fymphoniaeengefchikt  maet-gefang, 
tuflchen  pfanterin  en  pfalterion  een 
goddelijk  gedicht.  En  wie  fal  niet  we 
derom  vinden  groote  gemeinfchap 
der  Hebreeuwfche  woorden  met  de 

Latynfche  \  Immers  verfcheelt  niet 
veel  mejurab  en  menfura  een  maete, 

fhekar  en  face  ar  us  een  foete  vocht ,  le- 
vya  en  leana  een  leeuwinne ,  Jhebet  en 

fceptrum  een  Jchepter ,  comon  en  cumi- 
num  kumijn ,  fabbeca  en  fambuca  een 

hakke-berd ,  pefa  en  pajfus  eenfehreede. 
De  Duitfche  fpraek  foude  infchelijx 

met  de 
Duitfche 
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veel  woorden  leveren  ,  die  de  felve 

zin  met  defelve  letteren,by  d 'Hebreen 
gebruikelijk  ,  uit-brengen.    Want  is 
foo  groote  verfchil  tuflchen  chobelen 
kabel,  ethmol en  etmael ,bara  en  bare n, 

fothim  enfotten  ,  comon  en  comijn,  arets 

en  aerde  ,phert  enpeert ,  ever  en  over, 
peth  en  beet ,  levyah  en  leeuw ,  fchaden. 
fchaden ,  fhekar  en  fuïker  ,  fhakel  en 
fchakel,  kijfe  en  kujfen ,  gebvul  en  gevel, 
fchakan  en  fc hen  ken  ,fchavah  enfehave, 
mak  kar  en  makker ,  bel  en  beeld;  want  Beeld  waer 

^/beteikenteigentlijkÉr»  J/m- ,  mif-  ™»/>er- 

fchien  ter  oorfaek  d'afgoodifche  beel-  omi  tg>' den  Heeren  zijn  der  afgooden-die- 

naers,  of  om  dat  Ninus  d'alder-eerfte 
een  beeld  oprechte  voor  zijn  afgeftur- 
ven  vader  Bel ,  om  aen  -  gebeden  te 

worden.    'tVereifchte  een  gantfeh 
boek,  indien  vorders wilden  toonen 

de  naeuwe  zamen-menging  ,  die  de 

Latynfche  tael  heeft  met  de  Griex- 
fche  ,  want  niet  alleen  de  woorden 

met  kleine  verandering  der  letteren 

'tfelve  meenigmael  in  d'een  en  andere 
tael  beduiden  ;  maer  felf  fonder  de 

minfte  verandering.  Beide  Grieken  en  oiw.«». 
Latynen  drukken  uit ,  ik  doe  door  ago,  allexten 

ftuurs  door  aufterus  ,  acht  door  oïlo,  Latijnfcbe 

een  arm  door  br  achium  of  brachion ,  ik  *^b^h  M_ 
eetdootedo,  een  fchaele  door  phiale,  lü.Ung. 

gordijn  door  cortina  oicortine,  vr o  olijk  *el&>ca 

door  hilaru  of  hilaros  ,geklank  maeken  ü.' 
door  clango,  kameel  door  camelus  of 
camelos  ,  een  knie  door  genu  of  gonu, 
een  beker  door  calix  of  kulix ,  een  muis 

door  mus ,  eenmudde  door  modiumoi 

modion,  knorachtig  door  morofus  oimo- 
rofos  >  bedrog  door  dolus  oidolos ,  een 
huis  door  domus  of  domos ,  ik  draege 

doovfero  oiphero ,  ik  door  ego,  ik  trek- 
ke  aen  door  induo  of  enduo ,  een  leeuw 

door leooileon,  vlafch  door  linumoï 
linon ,  een  moeder  door  mater  oï  meter, 
nu  door  nunc  oïnun ,  de  nacht  door  nox 

of  nux  ,  een  rotfteen  door  pet  ra  ,  een 
fche ld- woord  door  fcomma  of  J komma, 

een  boot  door fcapha  oïJkaphe,eenfchat 
door  thefaurus  of  thefauros  ,  vader 

door  pater ,  ik  beve  door  tremo ,  een 

uur  door  hora ,  d' avond  door  vejpera 
oïhefpera.  Voorbedachtelijk  worden 
ontallijke    andere   over  -  geflaegen. 
Niet  minder  over-eenkomft  falie- 

mand befpeuren  tuflchen  de  Latyn- 
fch@ 

1 



Over.een- 
komfl  tuf- 

fchen  de  La 
tijnfcbe  en 
Duitfche 
titelen : 

Griexe   en 
Duitfche 

tael  over- 
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24  Eerst 
fche  en  Duitfche  tael.  Want  beteikent 

niet  axis  een  ajfe ,  ager  een  akker  ,  ar- 
mus  arm ,  anchora  anker  ,  anxius  angflig, 
hutirum  hoter  ,  barba  baerd ,  halare 

blaeten ,  crux  cruis  ,capo  capoen  ,clarus, 
claer  ,curtus  cort  tcorona  croone,chorda 

coorde,  cuppacuip  ,  creta  crijt,  camera 
camer  ,  e  do  e  te  ,  difcus  dis  ,  ulna  elle, 

fejium  feejl ,  granum  graen  ,  jocus  jok, 
mamma  mamme ,  mortarium  mortier , 

mefpilum  mifpel  ,  metior  mete  ,  mola 
molen ,  mus  mms,  ftamma  ulamme ,facula 
fakkel,  remus  riem ,  lampas  lamp ,  cifla 
kift  e ,  cafeus  caes ,  lelium  lelie  ,  littera 
letter ,  linum  linnen ,  laterna  lantaerne, 

monftrum  monjler ,  macer  mager ,  najus 
neus ,  nebuia  nevel,  ordo  order ,  oleum 

olie  ,plaga  plaege  ,perfonaperfone  ,fugo 

fuige ,  Jobrius  Jober ,  fcazvus  fcheef,  pi- 
rum  peer  ,  palus  pael ,  penna  penne  , 

" pluma pluime ,  pondo pond ,  porta poort, 
plant a  plante  ,  par  paer  ,  purpura  pur- 

pur ,  rofa  roos  ,  regula  regel  ,  retlus 
recht  ,Jpongiafpongie  ,fpuofpuwe,  tefta 
tefte  ,  vas  vat ,  vinco  voinne  ,  foccus , 

focce ,  va /lis  va/Ieye ,  floccus  vlocce ,  Ion  - 
gus  lang,  truncus  tronc.  Van  fuik  flag 
foude  niet  ontbreeken  vry  merkelijk 

ker  getal  der  woorden  bykans  gelijk- 

luidende en  'tfelvebeteikenendeby 
de  Latynen  en  Duitfchen.  Jade  Griexe 
fpraek  ,  die  met  de  Duitfche  ongelijk 

meer  gemeinfchap  heeft  dan  de  La- 
tijnfche ,  kan  ook  vry  meer  naemen 
leveren  ,  welke  den  felven  zin  uit- 

brengen. Kortheids-haJve  fullen  wei- 

nige, gepikt  uit  vele,  ten  bewijs  die- 
nen. Om  over  te  flaen  ,  dat  de  oude 

Duitfchen  ,  volgens  de  Kaifar  Julius , 

•  Griexe  letters  gebruikten  :  hoe  wei- 

nig verfchil  is  tufïchen  't  Griexe  axine 
en  Duitfche  axe ,  anchos  en  angfl  ,  aaf- 
mos  en  aafem ,  ballo  en  vallen  ,  brazo 
en  braden  ,  brotos  en  broot ,  burgos  en 

b'urg ,  kamera  en  kamer  ,  enioi  en  e  eni- 
ge, cratos  en  cracht ,  angelos  en  engel, 

kolpos  en  golve ,  kalein  en  kallen ,  klan- 
ge  en  klank ,  kerytto  en  kryten ,  kamelos 
en  kemel,  chnauo  en  knauwen,  lampas  en 

lampe  ,  linon  en  linne  ,meter  en  moe- 
der ,  modion  en  mudde,  milion  en  mijle, 

nun  en  nu ,  kopto  en  kappen  ,  nux  en 

nacht,  o'is  en  oye, poineenpijne ,  ren- 
cho  en  ronchen  ,ftello  enftillen  ,fterigma 

tnfterkte,ftyks  en  ft 'ijl ,  ftelechos  en 

B O    E    K 

ft  e  el,  ftemma  en  ftamme,  fcandalon  en 
fchandael ,  ptuo  en  fpuwen ,  fpelaion  en 

fpelonke  ,  thronos  en  throon ,  telon  en 
tol,  titlos  en  tytel ,  tapes  en  tapijt  ,  pyr 

en  vuur  ?  En  wat  meenigte  van  woor- 
den waeren  te  vinden  ,   in  welke 

gantfch  geen  verandering  valt  ?  Als 
onder  vele  kakke  ,  morge  ,  plage  en 

meer  andere.   Ja  wie  foude  bevroe- 

den ,  dat  d'afgeiegene  Perfiaenen  'm 
ooften,  of  door  een  weinig  verfchil- 

lende  geluid,  of  een  over-een-kom- 
flig  ,  de  felve  tael  in  veel  zaeken  voe- 

ren met  de  Duitfchen?  Immers  fcheelt  ierfi***! 
naeu  welijx  't  Perfiaenfche  Phader  van  Zdklm 

't  Duitfche  vader  ,  dochtar  van  doch-  *'»   ™*i ter  ,  men  van  mijn  ,  aval  van  aenval, 
achterratz  van  achterraed  ,   berudar 
van  broeder  ,  batfa  van  b aften  ,  avar 
van  over ,  mus  van  muis ,  cah  van  caf, 

cafti  van  cafte ,  garm  van  gram  ,  garph 

xangraf,  madah  van  maechd,  mah  van 
maen  ,  nam  van  naem ,  nuh  van  nu.  Be- 
halven  de  naemen   die  geheel  niet 
verfchillen:  foodaenige  ,jok  ,  droch, 

band ,  God ,  ft  ar  ,  vaft ,  gebaer  en  an- 
dere: waeraen  de  geleerde  Francifcus    Lexho 

Raphelingius  in  zijn  Perfiaens  Woorden-  JjJJJJ 
boek  niet  min  moeite  als  verfland  te  ckoierfu 

koft  leide.  Indien  nu  op  't  honderdfte 
deel  foo  veel  gelijkheid  niet  tnffchen 
de  Phenicifche  en  Americaenfche  tael  JJjS* 

gevonden   word ,  als  wel  tulfchen  caenfche 

Hebreen,  Grieken ,  Latijnen ,  Duitfchers  taelen  hl „  111  t/C/*    VtrCri    ' 

en  Perftaenen  ,  volgens  by-gebragte  meBnfcha 
flaeltjes  ,  die  nochtans  diefwegen 

niet  konnen  aengemerkt  als  van  el- 
kander herkomftig  ,  wat  bewijs  fal 

fleeken  in  vijf  of  fes  woorden,  welke 

flechts  eenige  letteren  hebben,  niet 

verfchillende ,  als  namentlijk  't  vo.or- 
verhaeldePhenicifch  abila  en  Ameri- 

caenfche anthla  een  berg,  edom  en  Hole- 
donch  bloed ,  gadon  en  gadonguene  een 

ftaepel,anech,  en  ananeen  moeder,  hello- 
tia  en  helloty  een  maegd,henijam  en  ame 
jame water?  Maer  fchoon-genoomen  Ameria 

d'over  een-komft  der  Phenicifche  en  ««Af* 
_  ,  ,  ,  1  1         ..     deelt  in  v Americaenfche  taelkonde  ten  bewijs  keren  en 

ftrekken  van  d'  oorfprong  des  laet-  *^/OT- 
ften  volks  uit  't  eerfte  ,  foo  blijft  hier 
een  andere  fwaerigheid,  te  weten  wat 
Americaenen  de  Pheniciers  tot  vaders 

erkennen ;  want  haer  landfchap  foo 

groot  is,  dat  het  naeuwelijx,  voor- 
alle 

— 



<ifte  ge 
infchap 

Herkomjl  der 

alle  de  drie  deelen  der  Bekende  Wee 

reid  wijkt  :  't  leid  verdeelt  in  fóo  vee' 

inboorlingen, niet  alleen  t'eenemaei 
onderfcheiden  in  zeden,  maer  ook  ta- 

len,die  met  malkander  geen  de  minde 

gemeinfchap  hebben.  Ja  meenigmael 

fpreeken  d'inwoonders  van   't  fehe 
rijk  diervoegen  verfchillende  woor- 

den, dat  volgens  Petrus  de  Cieca,  d'ecn den  ander  niet  een  woord  verdaet. 

America  joan  de  iaet  teikentaen,uit  GabrielSa- 

^imeTde  gardus ,  Garcilaffus  de  laVega,  Petrus 
ierede     Martyr  emandere  fchry  vers  van  JVeft- 

Wié72 ,  verfcheide  woorden,  by  ver- 
fcheide  Americaenfche  volkeren  ge- 

bruikelijk. Alfoo  noemen  d'Hurones 
een  hooft  fcouta,  de  Mexicaeners  tzonte- 
contlï ,  d'inwoonders  van  Nieuw-Neder- 

land anonfi  ,  de  Brafiliaenen  acanga ,  de 

faos  hoppe,  't  Getal  een  ,  twee,  drie,  vier 
tellen  d'Hurones  aldus :  Efcate,  teni,ha~ 
chin.,dac:  de  Mexicaeners, ce, ome, yei,na- 
huy.de  Sanhkanders,  cotte,  nyjfe,  nacha, 

wyue :  de  Brafiliaenen, oyepe,  mocoy,  mo- 
capir  ,oioirundi :  de  }aos,tewyn,,tage,ter- 

rewaw,tagyne:d'inwoonders  van  Nieuw- 
Nederland,  onfat,  tiggeni ,  ajfe ,  cayere. 

Wederom  feggen  d'Hurones  tegen  een 
vader, ay ft an:  de  Mexicaeners,tathli:de 

Canadenfers ,  notaovi :  de  Nieuw-Neder- 
landers,ragina:  de  Brafiliaenen, tuba.  En 

voorts  ftaet  liet  even  eens  gefteld  met 
alle  andere  woorden,  die  geenfints  de 
minde  fweemna  malkander  hebben. 

Sulx  niet  alleen  ieder  land  een  fpraek 

op  haerfelf  heeft;  maer  meenigwerf  ie- 
der land  tw7ee,drie  en  meer  verfcheide 

fpraeken ,  of  ten  minften  vele  en  ver- 
fchillende uit-fpraeken,waer  door  de- 

den  en  felf  dorpen  elkander  onder- 

kennen. d'Eilanders,by  de  Spanjaerden 
ontdekt ,  en  uitgeroeid,  hebben  wei- 

nig woorden  na  gelaeten. Petrus  Mar- 
tyr dek  eenige  ter  neder,  eertij  ds  ge- 

bruikelijk op  Hifpaniola:d,hemel\NÏQï& 
genoemt  tures,een  huis  boa, goud  cauni, 

Be  Latt    een  goed  man  tayno,niet  mayani.\  Is  aen 

tecad.  3.' 

>rin.  A- 

'  merkens  waerdig,dat  in  haer  tael  geen 
blaefmg  of  H  komt,  of  heeft  de  kracht 
van  een  mede  klinkaert,  en  word  har- 

der gefprooken  daneenF,  met  open 
lippen  en  een  gefchudde  bord ,  na  de 
wijfe  der  Arabiers  en  Hebreen. 

Voor  'tlaetde  en  krachtigde  be- 
wijs dient  Mo/es,  welker  woorden  in 

„Snerk aenen.  ,  25 

't  eerde  boek  aldus  luiden :  Vervloekt  Gen  g.v.ij, 

zy  C^anaan ,  een  knecht  der  knechten  zy  2Ó' 27- 
hy  fijnen  broederen.  Vorder  feide  hy: 
Gezeegent  zy  de  Heer  e  de  God  Sems.- 
en  Canaan  zy  hem  een  knecht.  God brei- 

de Japhet  uit  ,  en  hy  woonein  Sems  ten- 
te  :  en  Canaan  zy  hem  een  knecht.  En 

in  de  volgende  afdeeling:  Canaan  ge-  Gen.  10. 
wmZidori.  Defeplaetfen  worden  ge-  Laetflebe- 

duid  opd'Americaenen ,  ten  bew7ijs  dat  wiJ*  ™or 
.van  de  Pheniciers  oori]3ronkelijk  zijn.  AcZr^nher- 
't  Bewijs  deunt  op  volgende  gronden,  komfl  uit 

De  Pheniciers  zijn  Canaatts  nükoome-  Fkemcien- 
lingen,  en  hebben  Spanjen  verheert: 
de  Americaenen  moeten  de  Pheniciers 

voor  broeders  erkennen  :  fulx  in  d'A- 
mericaenen  vervuld  wierd,  datze  een 

broederen  jok  draegen,  toen  haer  de 
Spanjaerden   tot   daeverny  bragren. 
Docht  't  is  een  groote  miflag  de  Phe-  WOrdweder- 
niciers  te  dellen  onder  denakoome- leid. 
lingen  Canaans  Chams  zoone ;  want  zy  ~ 

zijnherkomüig  uit  Sem ,  Heber,  Abra-  man. in 
ham  en  de  alder-naede  Efau*  toeee-  Cm ■**• 
naemtEdom,  door  een  na-aeping  van 
zijn  feggen  adom,  adom,  eifchende  van 

Jacob  dat  roode,  datroode  daer,  alfoo  't 
toebereide  linfen  zopby  eigen  naem 
niet  fcheen  te  kennen. En  dewijl  Edom  ihmians 

fich  neder  floeg  op  't  gebergte  Seirs,^nker-. 
tufTchen  deDoodeZee  over  den  bodem  ijfrj?  *: 
van  't  Steenachtig  Arabien,  langs  de  Roo- 

de Zee ,  welke  na  hem  die  benaeming 

ontn*ng,ter  oorfaek  die  zee  by  zijn  na- komelingen dcrk  bevaeren  wierd.  De 

Grieken  noemen  dit  vaer-waeter  Ery- 
threum,na  Erythras, dié  geen  andere  is, 
als  Efau ,  en  infchelijx  nWbeteikent. 

Hier  komt  by,dat  Pheinix  en  Erythros 
in  deGriexetael'tfelveuit-drukt.  De 
Pheniciers ,  nadat  h  verarm  en  wijden 

zijd  onder  magtige  Koningen  door  de 

fchip-vaert  over  de  Roode  Zee,  aen  ver- 
fcheide kuden  en  eilanden ,  geflaegen 

hadden  ,  zijn  eindelijk  verhuid  na  Sy-  . 
rien.  De fevende  der  Edomitifche  ko- 

ningen word  van  Mo/es  gedeld  Baal  v-i* 
Hanan  ,  welke  naem  'tachterdevoor 
gekeert  ,  gevoert  heeft  de  beruchte 
Carthaginienfer  veldheer  Hannibal. 

Voorts  kan  licht  getoont,  dax.de  Phe* 
niciers   herkomdig   van   Heber  He- 
breeufch  ,  en  zedert  ook  Arabifch , 

(want  zy  bewoonden  voor  haer  ver- 

huifing  't  Steenachtig  Arabien)  eertijds 
D  ge- 

Gen.  36, 
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tael  He- 
èreeufch. 

Of  de  Ame- ricaenen uit 
de  foden, 

of  de  tien ■verftrooide 

Jiammen 

gefproken  hebben.  Het  zijn  de  woor- 
comm.  in  den  van  Hieronymus  :  De  tael  der  Car- 
Jer.l.f.  thaginenjers  komt  ten  grootjlen  deel  o- 
in  pfi  1 36.  ver-een  met  de  Hebreeuwfche.  En  Augu- 
vojf.  orig.    flinus :  seer  veelCarthaqinienfer  woor- 
Idoi.l.t.      J  ,         ..       .    7  ri      ■  n     11     ̂ t 

c.  3  2.  den  zijn  Hebreeuvojcheja  meejt  alle.  EU- carthagoos  fa  dï^  Carthaqoos  eerfte  ftichterefle 

bekrachtigt  dele  waerheid;  want  wat 

beteikent  Elifa  of Elijfah  by  d'  Hebreen 
anders  als  een  lam  vanmijn  God,  of  in- 

dien't  met  de  benaming  desSienders- 
Elifa  over-een  komt ,  dan  Gods  heil, 
Dido  een  beminde  f  Maer  wie  kan  de 
minfte  over-eenkomft  vinden  van  de 
Hebreeuwfche  of  Arabifche  tael  met 

eenige  fpraek  der  Americaenen^.  Einde- 
lijk dewijl  de  Pheniciers  Efau  tot  een 

vader  erkennen,  hoeraekt  den  Ameri- 
caenen  cFe  vloek  over  Canaan  uitgefpro- 

ken,  dewijl  niet  meer  uit  Canaan  als  Ca- 
naan  uit  de  Pheniciers  hetkom1\ig7.\jnï 

Dus  lang  wegens  de  Phemciers.  An- dere brengen  tiAmericaenJeherkomtt. 
tot  de  jaden  :  andere  tot  de  tien  ver- 

ftrooide ftammen  Ijraels.  De  grond 

'ifraéis  'her-  van  fuik  gevoelen  fteunt  op  de  Joodfe 
**■#«  en  Ifraelitifche  verftroying  onder  alle 

volkeren  des  aerrbodems:  waer  uit  be- 
fluiten.als  oïookAmerica  bevolkt  had 
den  :  te  meer  alfoo  de  oude  Joden  en 

Americanen  in  kleding  en  aerd  met  el- 
kandre  groote  gemeinfehap  hebben. 
Beide  namentlijk  gaen  ongefchoeid , 
metfooien  boven  toegeregen:  dragen 
een  bo ven-rok  over  een  korthembd. 
Beide  zijn  kleinmoedig,  fcherpfinnig 

wrdont-  en  dienftplichtfg.  Doch  waerlijk  ver- 
kem  en  we-  fcheelt  de  dragt  der  Americaenen  ,  na 

kouder  of  warmer  geweftbewoonen, 

diervoegen ,  dat  niet  min  der  als  d'een 
den  ander  in  gewaad  gelijk  is ,  ik  laet 
ftaen  denjoden.  En  even  foo  ftaet  het 

gelegen  met  de  moed  der  Americaenen; 

want  indien  fommige  van  klein-harti- 

ge  inborft  zijn,andre  daerentegen  wij- 
ken geenfints  voor  de  moedigfte  vol- 

keren. De  Jefuiet  Immanuelde  Moraes 

verhaeltgefien  te  hebben,hoe  een  Bra- 

filiaen  tegen  drie  Portugeefche  folda- 
ten  fich  diervoegen  weerde,dat  weinig 

fcheelde,of  had  alle  afgemaekt.Einde- 

lijk  wat  dienftplechtigheid  is  by  d'A- 
mericaenen,  welker  fweem  in 't  Joden- 

dom word  gevonden?  Immers  hebben 
de  Joden  de  befnijdenis  aen  foo  veel 

derleid. 

Boe  Kt 

Oofle1:Te.volkeren,onder  welke  noch- 
tans als  ballingen  verkeerden,overge- 

fet?  En  hebbenfe  dit  facrament  'mAme- 
rica  alleen  vergeten ,  aen  welk  ander- 
fints  de  gantfche  zaligheid  hangen, 
welk  overal  als  noch  onderhouden  ? 

Geen  meer  bewijs  fteekt  in  haer  ver- 
ftroying. Aengeïien  de  H.  Schrift  de 

felve  duidelijk  befchrijft  by  de  volke- 
ren, waer  onder  fchuilden  .'tls  waer  de 

Joodfche  verftrooying  kan  aenge- 
merkt ,  of  vóór  of  na  de  geboorte  van 

Chriftus.  Voor  's  Heilands  geboorte 
woonden  de  Joden  als  vreemdelingen 

verftrooy  t  in  Pontiis,  Galatien,  Cappado- 
cien,  Afien  en  Bythinien.  Jerufalem  was 
de  hoofd-plaetshaerer  godfdienften 
burger  beftier ;  hoewel  ook  eenig  bt- 
hieldenbinnenBabyloneriAlexandria. 

Want  daer  was  een Afiat'ifche  of  Euro- 
peefche  verftrooying.  De  Afiatifche 
verftrooide  erkenden  voor  hooftftad 

Babylon:en  gebruikten  alda*er  in  deSy- 
nagogen  de  Chaldeefe  uitbreiding  des 
Bybels  DerEuropeefcheftoel ftonttot 
Alexandria:hier  vergaderd  enfe  binnen 

een  tempel,  na  de  manier  die  in  Jerufa- 
lem ftant  greep ;  en  dewijl ftch  hielden 

aen  de  Griexe  vertaling  der  H.  Schrift, 
door  de  beruchte  twee  en  feventig 
O  verfetters  onder  PtolemteusPhiladel- 

phus,  wierdenze  genaemt  de  Verjlrooi- 
de Grieken.  Immerszijnuitdefe^</(?» 

nietherkomftig  d'Americanen.-en.  even 
fo  weinig,die  door  TitmVefpafanusSz- 
dert  Jerufalem  en  de  tempel  ten  grond 

toe  in  puinhoop  lagen,onder  verfchei- 
de  volkren  verjaegt,fwerven:alfo  haer 
nooit  vergunt  is,  niet  alleen  (op  dat  ik 
de  woorden  van  Cyprianusonüeene) 

om  met  een  voetjlap ,  onder  't  recht  van 
reifigers  haer  vaderland  te  begroeten ; 
maer  felf  niet  om  met  menigten  fam en 

te  komen :  't  welk  immers  noodig  was, 
indien  den  Nieuwen  fVereldfouden  be- 
volken;haerbyeenkomften  tot  eenig 
merkelijk  getal  zijn  onder  alle  volkren 
ten  allen  tijd  verdacht  gehouden  ,  en 

gewapender  hand  in  bloed  gefmoort. 
Een  klein  fchijn-bewijs  word  inge- 

bragt  uit  'tvierde  boek  Efdre-xenGinde 
de  tien  ftammen//rdfÊ,/j' mende  koning 
Hofea,nz  Nahalah,Habor,  de  riviere  Go- 
zan,en  fteden  der  Medenweg-gevoert 

door  SaImanaJfey-,mogien  erkent  ftaen 
voor 

Joodfch 

•verftrooin 

1.  Pet.  il 
v.  1. 
Sc«,liger  il 
Netis  ad 

N.T. 

Jon."j.v.\ 

l.deldolo. 

vanitate. 
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Jdferkpmjl  de 

voor  d'eerfte  bevolkers  de^  Ameri- 
caenfchen  boodems.  De  Woorden 

Efdre  luiden  aldus.  De  tien  flammen 

over-gebragt  in  een  ander  land,  werden 
te  raede ,  dat  zy  de  meenigte  der  heide- 

nen fouden  verlaeten ,  en  in  een  verder 
landvertrekken ,  daer  geen  menfchelijk 
geflacht  ooit  te  voorengewoont  had: daer 
wilden  zy  haer  rechten  onderhouden,  die 
zy  in  haer  land  niet  gehouden  hadden.  Zy 

zijn  dan  daer  ingetoogen  door  de  enge  in- 
gangen van  de  rievier  Euphrates.  Want 

d'Alderhoogfle  deede  haer  als  doen  tee- 
kenen,en  hield  et  aderen  der  rievier  op , 
tot  dat  zy  daer  over  gegaen  zijn.  Want 
door  het  land  was  een  weg  van  een  hnge 
reife  van  anderhalf  jaer  :  daerom  word 
die  landftreeke  Aifcireüi  genaemt.  Doe 
hebben  zy  daer  in  gewoont  tot  den  laet- 
ften  tijd.  Maer ,  (om  over  te  flaen  dat 
defe  boeken  Efdre  niet  gefebreven 
zijn  door  een  Propbeet ,  of  in  de  Hc- 
breeuwfebe  tael ,  of  by  de  Joden  voor 

goddelijk  erkent ,  of  ergens  in  't  nieu- 
we Yeftamentaengetoogen;)waerom 

is  't  hndAjfareth  mQerAmeriea,dan  ee^ 
nig  andere  verre  afgeleegen  kuil  ?  Hie- 

ronymus,dÏQ  immers  byfondere  kennis 
had  wegens  de  toeitand  der  tien  Jfrae- 
li dfch e  Hammen,  affo  in  AJtewoonds, 
en  naeuwe  kennis  hield  met  de  Joden, 

om  d'Hebreeuwfche  tael  grondig  te 
kennen,  getuigt :  hoe  de  gefeide  ftam  - 
men  nochffijner  ü)i(Hieronymm  heeft 

gebloeid  ontrent  't  jaer  vierhonderd 
onder  deKaifar7/jeWö/fo«)in  de  lieden 
der  Meden  en  Perfen  onder  harde  ilae- 
verny  zukkelden.  Sulx  defe  wonder- 

lijke togt  na  Ajfareth,  welke  lang  voor 
Hieronymus  moeft  gedaen  zijn ,  plaets 
verdient  onder  d'andere  Joodfche 
beufelingen  van  den  Behemot  en  Levia- 

than, de  gantfche  wetverlooren,  de 
•zielen  in  beneden -aerdfche  kamers 
opgeflooten  ,  die  by  Efdre  verhaelt 
worden.  En  hoe  weiniggelegendheid 

d" lfraelieten  hadden  om  te  verhuifen, 
zedert  de  tijden  van  Hieronymus  ,  kan 
blijken  uit  defchrikkelijklleverwoe- 
ftingen  in  Perfen  en  Meden  aenge- 
recht ,  verlcheide  eeuwen  achter  een. 

Want  hoewei  de  Perfiaenen  't  ri)k,door 
Alexander  deGr^oote  ontweldigt,  we- 

der meeflers wierden,  ivcmyiAlexan- 
ders  ftaet  volgers  elkander  op  't  lijf  vie- 

r  dmericaewn. 
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len.foo  zijnze  naeuwelijx  buiten  oor 
loggeweeft.het  zy  tegen  de  Romamen, 
het  zy  d' In  diaenen  en  andere  Oofter 
fche  volkeren.  Ja  de  Saraceenenwroti- 
gen  haer  den  fchepter  uit  de  hand,hoe- 
wel  voor  een  kleine  tijd;  want  eerlang 
onderling  vetdzéx,yz{{\gdeMuchumet 
Subittigines  Imbraels-zoon  zijn  throori 
ophaernederlaeg.  Moedig  door  fuik 

eenvoorfpoed  ,  gefpt  'tharnafchaen 
tegen  d'lndiaenen,  en  dient  fich  van  de 
hulp- benden  der  Turken  :  waermede 
de  Babylonifche  Arabier  s  onder  de  knie 
krijgt. Na  welke  verrichting  de  Turken, 
niet  fonderyfelijke  veldflag,  dePerfi- 

fche  kroon  op 't  hooft  letten.  En  defe 
fchudde  terftont  door  bloedige  bewe- 

gingen; alfoo  Tantgrol/pix,  ten  koning 
over  Perfen  gebult ,  met  fijn  broeder 
Cutlumufes  overhoop  geraekte.Pévy^ 
fwom  in  burger  bloed  :  tot  eindelijk 
Zengis  Chan  uitTatarye  derwaerds  trok 

meteen  geducht  heir-leger  ,  op 't  jaer twaelfhonderd.Niemand  derfde  hem 

afwachten.  De  Turken  dan  verlaeten    „•... 
r,      r  1         •  r  Melchtor Perfen,n2.  een  bewmt  van  fes  eeuwen:  soiümsde 
en  maken  voor  fich  ruim  baen  in  Car-  Reé- Turc- 
manie,  Phrygie  en  Bithynïe :  uit  welke 
landfehappen  fulke  invallen  deeden 
op'tGriexekaifar  rijk,  tot  eindelijk volkomen  meefters  wierden.  Wie  kan 

nu  niet  lichtelijk  afmeten,  hoe  weinig 
kans  de  verfirooydeftammen  fagen, 
om  uitverre  afgelegene  woonplaetfen 
te  zamen  te  komen,  en  lanx  onveilige 
wegen ,  door  andere  en  wederom  an- 

dere vyanden  ,  fonder  verfchoonen 
moordende,  na  America  te  trekken. 

lmmanuel  de  Moraes,die  byfondere  Gevoelen 

kennisvan  d'Amerkaeneti  verkreegen  vmMorae* ijl  1  ....  ö        wegens  de 
nad  door  iangwijhgeommegang,  oor-  berkomfl 
deelt,haer  oorfprong  niet  herkomftig  der  An^ri- 
uit  een  Volk;  maer  uit  de  Carthaginien 
fers  en  Joden,  ten  verfcheiden  tijden 
en  piaetfen  in  deCc  Nieuwe  Weereld ge- 

land. Want  de  Carthaginienfers,  her- 
waerds  over-gefcheept ,  vonden  de 
grond  diervoegenvruchtbaer,dat  vele 
uit  haer  vaderland  opkraemden  :  wes- 
halven  eindelijk  dit  vaer-waeter ,  on- 

der lijfs  ftral is verbooden:  teneinde 
Carthago,  by  oorlogs  overval,  haerfelf 
niet  mogt  verlegen  vinden  ,  indien 
te  feer  ontbloot  wlerd  van  volk . 

By  dde  gelegendheid  gekhiede, 
O  2  dat 

caencn. 
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dat  d'over-gefcheepte  te  mets  woeder 
en  woefter  zeden  aen-naemen  :  ver- 

fpreid  in  huisgezinnen  ,  't  ledige  land, 
fonder  gemein  opper-hoofd  en  vafte 
wooningen  ,  fwervender  wijfe,  be- 

bouwden.  Aldus  wijd  en  zijd  ver- 
.    deelt  bedacht  ieder  nieuwe  woorden, 

om  te fpreken  taelen ,  die,  noch  met 

de  Carthaginienfers,noch  met  d'andere 
nieuwe  inwoonders  ,  over-een  quae- 
men.  Doch  dit  gevoelen  is  te  vooren 

zielen  der  wijdloopig  wederleid.  Voorts  tracht 
Brafiiiae-    Moraes  te  bewijfen,hoe  deBrajiliaenen 

van  Joodfche  herkomd  zijn  :  ter  oor- 
faek,  na  't  voorbeeld  der  Joden ,  niet 

mogten  trouwen,  dan  in  haer  flam- huifen :  ook  noemenze  de  oorhen  va 

ders  en  moeyen  moeders    Beide  be- weenenze  de   dooden    een    maend 

lang.  Beide  gebruiken  lange  klederen 
tot   d'enkelcn   toe.    OndertufTchen 
fchijnen  ons  dufdaenige  bewijfen  van 

gering  gewigt.  Want  waerlijk  de  Bra- 

filiaenjche  trouw   verfcheelt   t'eene- mael  van  de  Joodfche  ,  als  die  niet 
verbonden  is  aen  de  felve  (lamme ; 

maer  bloedfchandig  voltrokken  word 
tuflchen  fuflers  dochter ,  of  immers, 

wanneer  defe  ontbreeken ,  met  't  nae- 
fte  bloed  aen  de  felve.  Voorts  noem- 

den de  Joden  vaders.,  uit  welker  lende- 
nen voor  veele  eeuwen  gefprooten 

waeren.  'tBefchreyen  der  lijken  heeft 
lang  ftant  gegrepen ,  en  als  noch ,  by 
verfcheide  volkeren.  Belangende  de 

tijd  van  een  volle  maend,  was  onder 

de  Joden  geen  gewoonte  :  hoewel  fulx 

gefchiede  op  een  ongemeine  wijfe ,  in 
de  velde  Moahs  over  Mofes,  en  over 

de  Patriarch] acoh  feventig  dagen.  Ein- 
delijk kan  niemand  onbekent  zijn, 

hoe  de  Romainen  ,  Perjen  en  andere 

landaerd  fich  met  lange  klederen  om- 

gorden. Behalven  dat  de Joden, alwaer 

ergens  gevonden  worden  ,  haer  feer 

flip  houden  aen  debefhijdenis,  fon- 
der welke  niemand  voor  Jood  erken- 
nen: aen  de  dienftplichtige  zeden  der 

vaderen  :  aen  d'oudheid,  tael  en  let- 
teren   :   van   welk  alles  de  minde 

fweem  niet  te  vinden  is  by  de  BraJï- 
liaenen.    Hoe  is  'tmoogelijk  ,  datze 
in  America  t'eenemael  haer  afkomft, 

wet,  befnijdenis,  tael  en  vordere  Jo- 
dendom fouden  hebben  vergeten, 

Grot'mt 

e     Boek: 

daerzefnderfints  over  den  gantfehen 

aerdbooden  foo  naeuw  'teen  en  an- der waerneemen? 

De  geleerde  Hugo  Grothis ,  in  zijn 
onderfoek  na  d'oorfprong  der  Ame-  Americae. 

ricaenfche  volkeren ,  brengt  met  vele  *mmm 

redenen  de  Americaenen ,  van  Panama  ™eJ£n 
af  noordwaerd  verfpreid  ,  in  Noor- 
weegen  te  huis  :  dewijl  beider  fpraek 
feer  overeen  komt ,  en  de  weg  der- 
waerds  gemakkelijk  te  vinden  is;want 
eerdzijnze  uit  Noorweegen  gereid  na 
Tjland ,  over  welk  voor  duifent  jaer 

't  gefach  kregen  :  van  Tjland 'door  Fris- land na  Groenland,  van  Groenland  na 

EJlotiland een  gedeelte  der  vade  Ame- 
ricaenfche  kuft.  Uit  FriJland trokken 

derwaerds  eenige  viflehers  twee  eeu- 
wen voor  de  Spanjaerden  in  de  Nieuwe 

Weereld  voet  aen  land  fette.  Joan  de    Ditgevo 

Laet  kant  fich  tegen  defe  flellingen.  ™d™pig 
En  voorwaer  wat  reden  kan  gegeven  wederleid. 

worden,  waerom  juid^/' 'Americaenen 
van  d'engte  af  tuflchen  Panama  en 
Nombre  de  Dios  noorderlijk  gelegen 

een  andere  oorfprong  fouden  hebben, 
als  die  haer  zuidelijk  flrekken  ?  Aen- 
gefien  de  gefeide  engte  noch  door 

bergen,  nochdroomen  door-fneden 
is: en  de  Spanjaerden  geen  onderfcheid 
in  tael  of  zeden  vonden  tuflchen  die 

boven  of  beneden  d'engte  woonen. 

En  wie  fal  gelooven,  dat  'tfchaerfch 
bevolkte  Noorweegen  heeft  konnen 
uitleveren  byna  ontelbaer  duifende 
zielen  voor  't  Noorder  America,  over- 

treffende '/  Zuider  ,  byfonder  wan- 
neer daer  by  komen  de  groote  eilan- 
den dicht  onder  de  noorder  kuden 

ten  weden  en  ooden  gelegen?  Voorts 
is  wel  waerachtig,  (indien  dTJlander 

Angrim  Jonas  geloof  verdient)  dat  wei- 

nige huifgefinnen  na  Tjland  uit  Noor- 
weegen voor  haer  vertoornde  Koning 

gevlucht  zijn ,  op  't  jaer  acht  honderd 
vier  en  feventig :  doch  was  toenmaels 
Tjland  fchaerfch  bewoond.   Veertig  Tj-MC  Tl 

jaer  te  vooren  beval  Kaïfar Luidewijk  nmus  de 

de  godvruchtige  dTJlander  s  hoogelijk  f^Datl 
aen  Paus  Gregorius  de  vierde ,  dewel- 

ke d'Yflandfche  Kerk  delde  onder 

Anjgar  aerds-biflehop  van  Hamburg. 
Maer  hoe  komt  het,  dat  nergens  by 
de    Noorder   Americaenen  de  minde 

fweem  na  't  Chridendom  niet  te  be- 

fpeuten 

Ml 



Herkomft  der 

fpeuren  is  ,  indien  van  Yflandfche 
Chriftenen  oorfprofikelijk  zijn  ?  En 

waerom  verhuifden  d'Yjlanders  na 

kouder  ge  wellen  ,  als  Groenland  en 
Frijland ,  dewijl  haer  vaderland  ten 

grooten  deelen  onbewoond  lag  ?  We- 
gens Groenland  en  Frijland  is  bekend 

door  d' Engelfche  fcheep- vaert ,  dat 
aen  malkander  vaft  leggen ,  en  beide 
aen  't  Noorder  America ;  doch  niet  fon- 

derwijd-uitgeftrekte boezemen,  die 
tuflehen  Groenland  en  America  vol 

yfelijke  ys-fchollen  drijven  :  fulx 

dover -togt  t'eenemael  befwaerlijk 
leid.  En  immers foomoyelijk  indien 

niet  onmogelijk,  foude  deland-reis 
vallen :  alfoo  de  boodem  diervoegen 

dik  befneeuwt  is ,  byfonder  in  diepe 

valleijen,  dat  geen  reifiger  door-rae- 
ken  kan.  't  Geen  vorders  Grotius  ver- 
haek  van  de  viiTchers,  dewelke  Eftoti 

la nda.\ der- eerft  ontdekten ,  fteunt  op 
't  verhael  der  Venetiaenfche  ridders 
Nicolaes  en  Marcus  Zeno  gebroeders. 

ïgtvan  In 'tjaerdartien honden  en  tachten- 
te  ze-  tig  leed  Nicolaes  Zeno  fchip-breuk 

voor  de  Friflandfche  kuft.  Marcus 

hier  af  verwittigt ,  wend  de  fteven 
derwaerds :  veertien jaer  brachtenze 
beide  toe,  om  E/iotiland  aente  doen. 

Eindelijk  vervielen  wederom  op  FriJ- 
Relatio  land,  alwazz  Nicolaes  ftierf.  Marcus 

Tm2*'  ï'huifwaerd  gekeerd  ,  heeft  zedert 
fijn  dag-boek gemein  gemaekt :  waer 
in  verhaelt  hoe  Ejlottland ,  meer  als 

duifend  mijlen  van  Frijland  afgele- 
gen ,  by  Friflandfche  vilTchers  door 

ftorm  vervallen,  ontdekt  is.  Doch 

dewijl  verfcheide  dingen  ter  neder- 
ileld  ,die  met  de  waerheid  weinig  ge- 

meinfchap  hebben  ,  volgens  't  geen 
zedert  by  geloofvvaerdige  fchippers 
is  bevonden  ,  kanmen  niet  zeker  zeil 

gaen  op  Zenoos  vaert, 
Tael  der  Joan  de  Laet  toont  Grotius  een  groo- 
\mericM-  te  misflag  aen ,  dat  tot  bewijs  van  der m  heeft  O  '  .     •> 
.en  ge     Americaenen  oorlprong  \x\tN  oor  voegen 

vinfchtp    d'  over-eenkomfl  der  tael  by-brengt 

Zgfche°r'  Hv teld  ettelijke plaetfen  benoorden 
Panama  op ,  die  eindigen  met  den  Iet- 1 
ter-greep  lan ,  in  plaets  van  land >  ter 
oorfaek  de  Span  jaer  den  de  letter  d  aen 

't  einde  hebben  uit-gelaeten.   'tïs  | 
waer  in  't  Noorder  America  leggen 
Cimatlan ,  Coatlan  ,  Guefcolan ,  Artlan, 
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Quaxutatlan ,  Zeiotlan  ,  Icailan ,  Tapat- 
lan,  Cinacatlan ,  Cinantlan,  Tenuchitlan, 
Comitlan  ,  Met  zit  lan ,  Guatitlan ,  Neco- 
titlan,  Curcatatlan.  Behalven  dat  de 

meefte  by-gebragte  naemen  niet  zijn 
van  landen  ;  maer  van  fteden  en  vlek- 

ken ;  en  dienvolgendegeenfintsdien- 
ftig  om  de  Duitfch e  uitgang  landhiet 

uittehaelen  :foo  is 't  kennelijk,  hoe 
vele  Americaenfche  woorden  op  lan 
eindigen  ,  die  nochtans  niet  minder 
als/^Wbeteikenen.  Aifoofeggen  de 
Mexicaenen  puertati  tlan ,  beduidende 
aen  de  poort :  it  zint  lan  beneden  ;  ocachi 
t  lat  zint  lan  meer  na  beneden :  Tenoxtit- 

lan  ( defe  hoofd-ftad  word  ook  na 
haer  ft ichter  Mexis  Mexico  geheeten ) 
beduit  toortze  op  een  rotze. Voorts  mag 
het  nietfonder  reden  ieder  vreemd 

fchijnen ,  dat  de  Noor  der  Americaenen 

uit  de  ganfche  Duitfche  fpraek  niet 
meer  als  drie  letteren;  namentlijk  lan, 
in  plaets  van  land,  behouden  hebben. 
Belangende  Groenland,  door  welk  de 
Noorweegers  na  America  fouden  ge-  .  s 
trokken  zijn ,  gzxuygtLyfiander :  dat  am^.d^ 

by  toeval  door  EricRauder,  op 't  jaer  "^ 
negen  hondert  feven  en  tachtentig,  Groenland 

gevonden  ,  en  dartien  jaer  na  die  tijd  »«»»««■ 
bevolkt  is.  Olaus  Noorweegfche  ko-  'bewoont™ 
ning  ftelde  over  de  nieuwe  inwoon- 
ders  twee  bilTchoppen ,  den  Dront- 
henfchen  aerds-bifïchop  onderwor- 

pen. De  Noorweegers  voeren  vier  eeu- 
wen achter  een  feer  flerk  op  Groen- 

land; doch  federt  haer  koningen  veel 
te  doen  vonden  met  verarming  en 
oorloogen  ,  bleef  de  vaert  fteeken. 

Men  leeft  nergens  van  dek  Noor- 

weegfche volk-planting ,  langs  de  zee 

gehuifveft,  datzeover  d'  ontoeganke- 
lijke fneeu-bergen  een  padfogten  na 

de  Nieuwe  Weereld. 

Grotius  vorders  pleit  voor  de  Noor- 

weegers  uit  't  getuigenis  der  Mexicae- 
nen  :  als  dewelcke  den  Spanjaerden 

berichtdeeden:  hoe  haer  voor-ouders 

geen   inboorlingen  des  Mexicaen- 
fchen  boodems  geweeft  zijn;  maer  uit 

't  noorden  herwaerds  verhuift  :  hoe  u-at  te  hou- 

alder-eerft  fich  neder-floegen  op  E-  d?"z%  lm 
Jlotiland ,  alwaer  tegenwoordig  noch  rumbega, 

de  voetftappen  der  Noorweegfche  af- ttt  America. 
komftindeftad  Norumbegabaer-bly- 
kelijk  te  vinden   zijn.   NaCalifornia 

D  3  woond 
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woond  een  volk  van  de  felve  tael  en 
zeden  met  de  Mexicaeners.  ïn  defe 
hoek  onthouden  haer  ook  de  Alavar- 
den  of  Longobarden.  De  Spanjaerden 

noemen  Nieuw  Mexico ,  't  geen  waer- 
Jijk -ihet  oude  is ,  uit  welk  voor  acht 
hondert  jaer  op-kraemden.  Doch 
waerlijk  de  Mexicaeners ,  van  Nieuw 
Mexico ,  verhuifende ,  lieten  foo  feer 

niet  achter  de  ruggen  leggen 't  noor- 
den ,  als  wel  't  noord- weiten.  Dit  Me- 

xico leid  in  't  gefigt  van  Califomia, 
welk  gelooft  word  te  paelen  aen  Tat- 
tarye,  often  minden  door  een  kleine 
ftraetgefcheiden  te  wefen.  Doch  No- 

rumbega, indien  't  ooit  was  ,  raoeft , 
volgens  't  gevoelen  der  Weft-Indifche 
fchrijvers  ,  eertijds  plaets  beilaegen 

hebben,  aiwaer 't  gedeelte  van  Nieuw 
Frankrijk  leid  ,  by  d'  Engelfche  be- 

woont: tuiTchen  welken  Nieuw  Me- 
xico een  ongemein  groote  landftreek 

fich  wijd  en  zijd  verfpreid.  Onder- 
tuiïchen  word  ook  alhier  nergens 

't  minde  overblijf  fel  van  een  ftadNo- 

rumbega  gevonden .  Ja  d'  inwoon ders 
bewoonen  geen  deden :  zy  flaen  haer 

dorps  gewijs  neder :  veranderen  t'el- lekens ,  ondereen  hoofdman, na  wien 

't  dorp  een  naem  krijgt  ,  d'opgefla- 
gen  hutten.  En  aen  dit  Norumbega 
konden  deNoorweegers  over  Y/landen 
Groenland  na  Ejlotiland  ,  wegens  de 

woefteinhammen  en  groote  midde- 
landfche  zeen  ,  by  d' Engelfche  ont- 

dekt ,  te  land  niet  komen  :  fulx  zy 

onmoogelijk  verlaetende  Ejlotiland 
nietgeraekt  zijn  tot  Norumbega.  Hier 

komt  by  't  getuigenis  der  Mexicaenen felfs  :  als  die  erkennen  ,  hoe  zy  uit 
't  noorden  aftrekkende  't  land  voor 
haer  niet  ledig  vonden  ;  maer  met 
deChichimecen  een  woed  volk,fonder 

godfdienft  en  wetten  ,  bloedige  en 
langwijlige  oorloogen  voerden ,  eer 
ruim  baen  kregen. Ook  komt  de  land- 
aerd  tegen  Califomia  over ,  in  fpraek 
en  zeden  met  de  Mexicaeners  geen- 
fintsover-een;  want  hier  leid  Nieuw 
Mexico  verdeelt  in  verfcheide  volke- 

ren van  ftrijdige zeden  en  gantfchelijk 
verfchillende  tael.  De  Ala-varden,  by 
Grotim  vermeld,  zijn  nergens  te  vin- 

den. Miflchien  is  hy  mifleid  door  Al- 
varadus  een  Spanjaerd ,  die  in  defe 

hoek  veel  kullen  ontdekt ,  aen  welke 
fijn  benaeming  toepafte. 

Grotius  dwingt  de  volgende  bewij- 
fenuit  d' overkom  il  der  Amcricaen- 
fche  tael  en  zeden  met  de  Noorweeg- 
fche.  Alfoo,  feid  hy  blijft  klein  ver- 
fchil  tuiTchen pagod  en  by  god oï min- 

der God ,  guaira  en  waeijer  ,  llama  en 

lam,  peko  en  beke.  Beider  zeden  in- 
fchelijx  hebben  onderling  groote ge- 
mèmichwp. De  Mexicaeners  berichten, 
hoe  haer  voor-ouders  alleenlijk  by 
de  jagt leefden.  Voorts  deilenze  den 
tijd  af  niet  by  dagen  ,  maer  by  nach- 

ten :  waiTchen  de  kinderen ,  foo  haeft 
ter  weereld  komen  in  koude  vloe- 

den :  zijn  diervoegen  genegen  tot 
dobbelen  ,  dat  de  vryheid  feif  aen 
'tlotwaegen:  ieder  man  vergenoegt 
fich  met  een  vrouw  ,  uitgezondert 

weinige  onder  d'adel,  die  fomtijds 
in  dartelheid  met  veelgemaelinnen 

uitfpatten  :  werpen  hier  endaer  heu- 

velen op  tegen  d'  hooge  zee  -  vloe- 
den :  geloovend'onfterfelijkheidder 

zielen  :  ieder  eet  aen  een  byfondere 

tafel:  zy  gaen  meed  bloot,  bedekt 
rondom  de  fchaemachtige  leden  i 

fommige  offeren  ,  en  eten  menfehen- 
vleefch.  .  Dit  alles,  volgens  Tacitus , 
Plinius,  Lucanus  en  andere  Romain- 
fche  fchrijvers,  heeft fiand gegrepen 

in  d'aioude  Duitfchers  ,  welker  affet- 
fels  d'inwoonders  tuiTchen  de  Noor- 
weegfche  bergen  zijn. 

Defe  ingebragte  bewijfenvoor  de 
Noorweegers ,  als  vaders  der  noorde- 

lijke Americaenen ,  wederleidjoan  de 

Laet  aldus;  't  brengt  geenfints  eenig 

gevolg  in,  dat  't  een  volk  uit  het  ande- 
re herkomd  trekt ,  fchoon  geneo- 

men hier  en  daer  eenige  woorden 

gevonden  werden  ,  die  de  felve  betei- 
kenis  hebben  onder  verfcheide  land- 
aerd;  want  fulx  kan  by  toeval  of  uit 
andere  oorfaeken  gefchieden  :  veelt 
min  wanneer  eenige  naemen  met 
toe-doen  of  afdoen  van  letteren  ge- 

weldiger hand  gerekt  worden.  Daer 
en  boven  fchuilt  geen  kleine  mis- 
flag  d' aen -getogen  woorden  feif; 
want  pagod  word  niet  bekend  over 
gantfeh  America :  de  volkeren  in  Oofl- Indien  tuiTchen  de  dro omen  Indusen 

Ganges  paffen  de  benaeming p ago^d  of 

pagoode 
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pagoode  haere  afgodifche  tempelen 

toe.  Guayra'  is  nergens  gebruikelijk in  America  ,  dan  by  de  Peruaenen ; 
doch  beteikent  eenkhynebak-oo'ven, 
en  niet  een  voaeijer  :  infchelijx  ilama 
beduid  geenfints  aldaer  een  lam ;  want 

voor  d'aenkomft  der  Spanjaerden 
nooyt  lammeren  of  fchaepen  'm  Peru 
gefien  zijn  ;  maer  wel  een  wol-dra- 

gend beeft,  byjofeph  de Acojla aldus 
befchreven  :  llama  is  een  viervoetig 
dier  ,  welker  gelijk  nergens  dan  in 

Peru  gevonden  word  ,  want  't  ver- 
fchaft  fijn  meeft  er  koft  en  kleedereïi , 

en  vervult  de  plaets  van  laft- voeren- 
de vee ,  fonder  de  minfte  koften ,  al- 

foo  te  voeden  is  met  't  kruid 't  geen 
by  de  weg  of  op  't  gebergte  waft. 
Doch  dllama  is  van  tweederlei  flag, 

riijk  beeji  wollig  of  kort  hairig:  d'eerfte  drae- 
ma  m  gen  de  benaeming  pacos ,  d'  andere 

zijn  weinig  kleinder  als  een  kalf,  met 
een  laagehals,  niet  ongelijk  een  ka- 

meel ,  van  verfcheide  verven ,  alfoo 
fommige  wit ,  andere  fwart ,  ettelijke 
gefpikkelt,  by  ÓQPeruaenen  geheten 

ïefchrij- 
n  't  toen- 

moromoro  ,  vertoonen  een  wonder- 

lijk vreemd  geficht :  byfonder  wan- 
neer vermoeid  ftilleftaen,  fonder  be- 

weeging ,  een  geruime  tijd  achter 
een,  ftar-oogendeop  de  harders,  niet 
fonder  belaccheiijke  ftatigheid :  hoe- 

wel ook  fomwijl  gebeurt, dat  onvoor- 
ziens een  fnelle  loop  na  een  d'ontoe- 

gankelijke  top  der  rotzen  nemen, 
waerdoor  laft  en  beeft  verlooren  gaer. 
De  Pacos  hebben  infchelijx  niet  min 
vreemde  luimen ;  want  aitemets  hol 
over  bol  met  pakkaedje  ter  aerde 
plotfen  :  verroeren  haer  geenfints 
fchoon  aenftukken  wierden  gekapt, 

't  Befte  middel,  by  de  Pacos  neder  te 
fitten  en  te  ftreelen ,  tot  na  eenige 
uuren  vertoe vens  uit  haer  felfs  op- 
ftaen.  Dit  vee  blijft  feeronderhaevig, 
een  fchurfte ,  carafche  genaemt ,  waer 
aen  gemeinelijk  fterven  :  en  dewijl 

't  quaed  feer  befmetteiijk  is  ,  word 
de  Pacos  levendig  begraeven ,  ten  ein- 

de defchurftheid  niet  vtgort-fette  on- 
der d'  andere.  Ook  taft  Grotius  mis , 

wanneer  't  Mexicaenfche  peke  met 
's  Duit- 
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't  Duitfche  beke  foekt   over- een  te 

brengen  ;  want  hoewel  veel  Mexi- 
caenfche  plaetfen ,  bergen ,  ftroomen 

eindigen   op  peke  ,   foo   beteiken d 
nochtans  fulx  niet  een  beek,  wanteen 

beeknoemenze atlauhtli.  Joan de  Laet 

betuigt,  hoe  hy  metbyfondere  vlijd 

door  fnuffelt  had.een  Mexicaens  Woor- 
den-boek  ,  by  de  Spanjaerden  binnen 

Mexico  ter  druk-perfe  befteld ,  om  te 
'  onderfoeken,  of  ook  aldaer  te  vinden 
waeren  eenige  woorden  ,  die   met 

d'Europifche  taelen  ,  hembekend, 
de  minde  gelijkenis  hadden  ;  doch 

vond  niet  minder,    't  Staet  vorders 

even  foogeftelt ,  belangende  de  over- eenkomende zeden  van  Noorwegen 

en  Nooder  Americaenen.  Want  wat  de 

jagt  aengaet ,  hoe  veel  volkeren  heb- ben eerrijds  by  de  jagt  geleeft?  De 

oude  Duitfche rs  en  als  noch  de  Scy- 

then zijn  diefwegen  berucht ,  om  an- 
dere landaerd  over  te  flaen.   Behal- 

ven  dat  de  Mexicaeners  van  bezaedig- 
de  imborft  bereeds  voor  veel  eeuwen 

haer  voor-ouders  niet  erkennen  jae- 

gers geweeft  te  zijn  ;  maer  wel  de 
'Chichimecën ,  die  zy  in  defe  geweften 
vonden.  De  rekening  des  tijdsby  de 

nachten ,  herkomftig  van  de  Hebreen , 

gaet  by  verfcheyde  Oofterfche  vol- 
keren in  fwang.  Ook  hebben  niet  al- 

leen de  Duitfchen  de  even-geboorene 

kinderen  afgefpoeltin  de  ftroomen: 

hoewel  fulke  gewoonte  daerenboo- 
ven  nooit  by  de  Mexicaeners  gebrui 

keiijk  is  geweeft  ;  maer  wel  dat  de 
vroed-moeder  't  kind  ten  vierden  dag 

na  de  geboorte  neder-leid  op  d'  open- 
plaets  des  huis:  ten  midden  des  plaets, 

gedekt  met  biezen,  ftaet  een  pot  vol 

water  ,   in  welk  't  kind  gewafTchen 

word.   Aen  dobbelen  zijn  d'  Ameri- 
caenen  niet  fchuldig  ;  doch  wel  ver- 
fcheide  andere  volkeren.   Sulx  haer 

Grotius  te  onrecht  defe  fonde  te  laft 

leid  :  gelijk  in  't  tegendeel  veront- 
fchuldigt ,  als  of  niet  fchuldig  flonden 
aen  echtfehending  door  de  veelheyd 

der  vrouwen.  Immers  ieder  Mexicae- 

ner  trouwt  foo  veel  bed-genooten , 

als  hem  goed-dunkt,  't Selve  getuigt 

de  lefuit  Martijn  Per ez  van  de  Cinalo- 
anen ,  en  andere  van  andere  Ameri- 

caenfche  volkeren :  gelijk  ook  Quar- 
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terim  wegens  d'  inwoonders  in  Nieuw 
frankrijk  ,  die  de  naefte  'eggen  aen 

Noorweegen.  En  wat  behoeven  dSAme- 
ricaenen  juift  de  Duitfers  voor  leer- 
meefters  te  hebben ,  om  hoogten  te- 

gen hooge  water  vloeden  op  te  wer- 
pen ,  dewijl  de  noodfaekelijkheid  fulx 

uit  haer  felf  leert?  En  waer  is  ergens 
een  volk,  welk  foo  redenloos  hok  ,en 
't  flaeuwe  licht  der  natuur  diervoegeti 

uit-dooft,  dat  het  den  beeften  en  men- 

fchen  gelijk  verderf  toefchrijft  na  de 
dood .  De  manier  van  maeltijd  te 

houden  is  verfcheiden  in  America ,  al- 

waer  ieder  volk  naeuwelijx  met  't  an- 
der eenige  gemeenfehap heeft.  Odk^erkke- 
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gaen  d  Americaenen  niet  bloot  ;  de 

Spanjaerden  vonden  de  Mexicaeners 
niet  alleen  keurig  gekiced  ;  maer  die 
ieder  gewaed  en  deel  desfelven  een 

eigen  naem  toepaften.De  inwoonders 

van  Virginia  gebruiken  lange  hemb- den  :  de  Iloridaenen  vachten  van 

wild  gedierte  :  ten  noorden  fteeken- ze  van  den  hoofde  tot  de  voeten  in 

ruige  huiden,  't  Menfchen-ofTer  heeft 
fich  wijd  en  zijd  eertijds  over  de  wee- 

reld  verfpreid.  Hoe  verre  dit  moor- 

den ftand  greep,  is  te  vooren over- 
vloedig aengewefen.  Eindelijk  zijn 

alle  d'  Americaenen  niet  fchuldig  aen 
't  eten  van  menfehen  vleefch.  Defe 
onmenfchelijkheid  word  meeft  in 
't  Zuid  er  America  gepleegt. 

Dus  lang  wegens  de  bewijfen  voor 
de  Noorweegers ,  om  haer  plaets  op  te 

ruimen  binnen  d'  omtrek  van  't  Noor- 
delijk America ,  als  ook  de  wederleg- 

ging der  felver:  volgt  nu  te  vorfchen 
na  de  volk-planters  des  zuidelijken 

gedeelte ,  van  d'  engte  tuffchen  Pana- ma en  Nombrede  Dios  tot  deftraet  Ma- 
gellanes.  De  Peruaenen  beflaen  langs  veruaen 

de  Zuid -zee  een  groot  ftuk' lands  **»  »'« op  den  Americaenlchen  bodem  .  uitChin 

Grotius  foekt  haer  herkoffiftin  China. 

Sijn  redenen  loopen  hier  op  uit.  De 
Peruanen  van  fchrandere  imborft, be- 

toonen  genoegfaem  niet  gemeins  te 
hebben  met  d'andere  Americaenfche 
landaerd  :  ja  fich  herkomftig  uit  de 

Chineefen  ,  welker  fcherpftnnig  ver- 
nuft ,  als  in  geen  ontaerde  affetfels, 

duidelijk  befpeurt  word.  Defewaer- 
heid  vind  geen  klein  fteunfel  aen d'  over- 
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d'overblijffels  der  Chineefche  fche- 

pen op  ftrand  alhier  te  fien.  En  't  is 
geen  wonder  ,  indien  de  nieuwfgie- 
righeid  of  't  geval  de  Chineejèn  lang 
geoefende  zeeluiden,  na  ditgeweft, 
Hechts  door  een  zee  gefcheiden ,  ver- 

voert heeft.  Hier  by  komt  de  gods- 
dienft  ;  want  beide  eeren  den  fon : 
noemen  haer  koning  denzoone  des 
fons  :  fchryven  geen  letteren,  maer 
zaek-teikenen,  van  boven  na  bene- 

bAelvttn  den.  Ook  was  Mancocapacm  een  Chi- 
mcocapa-  nees  van  wonderlijk  vernuft  :  dewel- 

ke verkundfehapt ,  hoe  fijn  landzae- 
tenover</(?  Zuid-zee  vruchtbaerelan- 

deryen  bewoonden;dochfonder  wet- 
ten en  beüier  ,  derwaerds  over-ftak, 

de  verftrooide  tot  een  licchaem  ver- 
zaemeide ,  en  voor  fich  en  zijn  nako- 

melingen een  rijk  oprechtede,  na  de 

wijfe  der  Chineejèn..  De  ingebragte  re- 
denen beantwoord  Joan  de  Laet  aldus. 

Hoewel  de  Peruaenen  in  fchran der- 
heid d'andere  Americaenen  overtref- 

fen :  en ,  op  d'aenkomft  der  Spanjaer- 
den, na  een  gefchikte  voet  van  land 

beftier  leefden  ,  nochtans  konnenze 
geenfints  haelen  by  de  fcherpzinnigc 
geeftigheid  der  Chineejèn.  Ja  nergens 
zijn  in  Peru  gevonden  foo  konftige 
hand -werken  ,  waer  mede  China  de 
gantfche  weereld  den  loef  affteekt : 
nergens  fuik  een  geftalte  van  huifen  of 
fteden  :  nergens  deminftefweemna 
de  Chineefche  fchranderheid.  Wegens 

de  Chineefche  fchepen  'm  Peru  gevon 
den,  kan  niet  bevroeden  watgeloof- 
waerdigfchryverfulxgetuigtilmmers 
het  blijft   onwaerfchijnelijk.    Want 

waerlijk  de  Chineejèn  konden  veel  ge- 
makkelijker en  nader  door  d'Atlanti- 

jche zee  aen  Americaeskuüen  ,  ten  oo- 
ften  van  P^r^afgeleegen ,  over-fteve- 
nen ,  dan  langs  de  woefte  en  vry  groo- 
ter  Zuid-zee  met  deafgrijfelijkeftor- 
men  jammerlijk  worftelen, waer  tegen 
de  fwaere  Europifche  fchepen  naeu- 

welijxbeftendig  zijn,  veel  min  't  Chi- 
neefche vaertuig.  De  Spanjaerden,  die 

nzAcapulco  uit  de  Philippijnen)aeï\ijx 

affteeken ,  ver  neemen  wel  't  groot  ge- 
vaer,  't  geen  byfonder  van  de  fwaere 
ftorm  -  vlaegen  loopen  onder  Califor- 
nia.  Voorts  willen  de  Peruaenen,  voor 

d'aenkomft  der  Spanjaerden,  yan  geen 

Americaenen. 3  ̂ 
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Peruaenen: 

groote  fchepen  of  zeilen.  Hoe  ?  Sou- 
denze  diervoegendekonft,  weikuit 

haer  vaderland  China  afbragten,  t'ee- 
nemael  vergeten  hebben,  en  te  gelijk 

't  vaderland  ,  dat  nooit  derwaerds 

keerden?  Te  meer  nadien  't  gemakke- 
lijker valt,  uit  Peru  na  China  te  verzei- 

len, dan  uit  China  na  Peru ,  ter  oorfaek 

de  winden  onder  de  middag-lijn  oo- 
fteiijk  waeijen.  En  dies  te  wonderlij- 

ker is  het,  hoe  de  kleine  Chineefche 

jonken  by  toeval  door  onweder  aen 
Peru  te  land  quamen;  dewijl  niet  kon- 

den verdacht  2ijn  op  lijftogt  voor 
negen  maenden  ,  welke  tijd  vereifcht 
word,om  de  gefeide  togt  af  te  leggen. 
Doch  indien  iemand  wil  ftaende  hou- 

den,dat  voorbedachtelijk  dit  vaer  wa- 
ter zijn ingeflaegen:  hoe  fetten  de  chi- 

neejèn juift  (treek  op  Peru ,  en  niet  na 
Nieuw  Spanje ,  vry  dichter  aen  China? 
Waerom  werden  geen  koop-waeren 
der  chineejèn  in  Peru  gevonden,dewijl 
defe.ten  handel  derwaerds  trokken? 
Hoe  bleef  de  vaert  fteeken ,  die  eens 

ontdekt  was?  Vorders  is  d'afgodery 
met  de  fon  gepleegt,verre  eertijds  ver- 
fpreid  over  de  wereld :  fulx  fuik  bewijs 
niet  kan  dienen,  om  de  Peruaenen  her- 
komftig  te  maeken  uit  de  chineejèn, 

fchoon  beide  den  fon  d'hoogftegods- 

dienfÜgheidbewefen.Maeii  nu  is't  te- gendeel in  beide  waerachtig ;  wani  de 
Peruanen  eeren  voor  opperde  God  Vi- 
racocha  een  Schepper  van  alles. De  chi-  KircheH 
neefen ,  indien  Tngautius  fichtbare  ge-  ckina  ii- 

tuige,  geloof  verdient,zijn  verdeelt  in  ̂ f'£^r 
driederleigedeekheden  wegens  gods-/«. 
dienft:  de  eerfte  volgt  den  wereld-  wij- 
fen  Confutius,en  erkent  een  koning  der 

hemelen,  die  alleen  mag  gedient  wor- 
den door  de  Chineefche  Alleen-heer- 

fcher:tot  welken  einde  twee  tempelen 
gedicht  zijn  binnen  de  koninglijke 

fteden  Nanquin  en  Pequin ,  d'eenQ  liet 
op  d'hemel,en  d'ander  op  de  aerde.De 

tweede  fekte  draegt  debenaming.S'c/*?- 
qttïa,  dienende  d'  afgod  Omyto  :  de  der- 

de Lanzu,  befig  met  duivelen  te  befwe- 
ren  ,  welker  affehouwelijke  af  beeld- 

fels  ,  op  geel  papier  met  fwarte  inkt 
afgemae!t,aen  de  wanden  hechr,en  als 
dan  een  geluid  in  de  kamers  maekt , 
niet  anders  of  vol  duivelen  ftaekee. 
Ook  drijftzc  de  boofe  geeften  binnen 
i  E-  ze- 

, 
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zekere  beelden  ,  waer  uit  antwoord 

op  voor -gefielde  vraegen  afvordert. 
Wat  gemeinfchap  heeft  fuik  e  afgode- 
ry  met  der  Peruaenen  fonnen-dienfl, 
welke  in  China  nergens  fland  grijpt  ? 
Doedhierby,  dat  de  Pfruaenen  haer 
koning  noemden  een  koning  des  fijx, 
en  niet  zoon  desfons ,  gelijk  in  China : 
hoewel  anderfints  de  Mexicaenen  den 

fon  aenbidden ,  en  den  Spanjaerd  Cor- 
tefius  zoon  van  de  fon  noemden.  Wat 
belangt  de  gemeinfchap  van  fchryven 
tuflchen  de  Peruaenen  en  Chineefen  is 

kennelijk  ,  hoe  de  laetfle  alle  haer 

woorden  bevatten  in  een  letter- greep, 
fulx  lbo  veel  letters  als  woorden 

hebben  ,  welke  diervoegen  te  zae 
men  voegen ,  dat  niet  boven  tachen 
tig  duifend  beloopen  ;  doch  met  tien 
duifend  kan  ieder  fïch  behelpen ,  om 
alles  uit  te  drukken.  De  letteren 

ftaen  begrepen  in  haer  Woorden- 
Gefant-  boek  Halpien.  De  oude  Chineefen  ge- 

fchapam    Druiktea  feventien  fchrijf-  beelden , tien  Cbam  ir  1      i 

/.  z.c.  2.  beftaende  oiuit  wonderlijk  gekron- 
kelde flangen  ,  of  uitgereedfchap  der 

land  -  bouwery  ,  of  uit  vlerken  des 

vogels  Fum  -  hoan  ,  of  uit  oefters  en 
wormtjens  ,  of  uit  wortels  van  krui- 

den, of  uit  afgekorte  vogels-pooien, 
of  uit  ichild-padden ,  ofuitpaeuwen, 
of  uit  kruiden  en  vogel-wieken,  of  uit 
Co,  of  uit  dwael  flerren  en  foo  voort. 

Maer  wat  gemeinfchap  hebben  de 
Peruaenen  met  duidaenig  fchryven  ? 

Want,  volgens  Inca  Garcilajfus  de  la  Ve- 
ga  een  Peruaen  uit  koninglijke  flam- 
me,kent  Peru  noch  papier  noch  fchnft 
ofeenig  bewijs  van  aenteikening.  Zy 

bewaeren  de  geheuchenis  der  oud- 
heid by  liedekens:  welke  manier  voor 

vele  eeuwen  in  fwang  ging  onder  ver- 
fcheide  volkeren.  Belangende  Man- 

cocapacus, kan  niet  ontkend  ,  of  be- 
kleed d'eerfleplaetsin  orde  onder  de 

Peruaenfche  koningen, zijnde  een  in- 

boorling en  niet  een  vreemde  Chi- 

Bedrïjfvan  neefch.  Vier  honderd  jaer  voor  d'o- 
Mancoca-  ver^omft  der  spanjaerden  ,  begon  hy 

fijnna-zju-  't  land  te  beflieren  :  bouwde  Cufco  ; tenmïem.  doch  breide  zijn  rijk  niet  uit  tot  de 

Zuid-Zee.  Capacypanqui  na-  neef  van 
Mancocapacus  ftoof  foozeeghaftigde 

nabuuren  op  't  lijf ,  dat  hy  alle  fich 
onder-wierp  ,  tot  de  bergen  die  uit 

te    Boek: 

Peru  tegen  de  Zuid  zee  üooten.  In- dien iemand  een  waerfchijneiijkheid 

op  reden  gegrond  wil  piaets  geven, 

fal  naeuwelijx  ontkennen  ,  of  Man- 

cocapacus word  d'eerfle  Peruaenfche 

koning  gefield  ,,ter  oorfaek  fich  al- 
leen -  heerfching  boven  d'andere  ge- 

meine  land  beftierders ,  beilond  aen 

te  maetigen  :  niet  ongelijk  't  geen 
Holland  beleefde  ,  wanneer  ieder 

Heer  een  byfondere  heerlijkheid  of 
riddermaetigehof  fteede  befat,  over 

welke  fich  Dideryk  onder  de  bcnae- 

ming  van  Graef  ten  Opperhoofd  ver- 
hefte.  Maer  gelijk  dele  eerfte  Hol- 
lancifche  Graef  t'onrecht  uit  Aqui- 
taenien  gehaeld  word  ,  alfoo  in- 
fchelijx  Mancocapacus  uit  China ,  om 
over  Peru  te  heerfchen.  Want  hoe 

quam  hy  derwaerds  ?  Bragten  fijn 

landzaeten  detydinginC/.'/«j  .>  Nood- 
wendig dan.  moet  tuiTchen  Peru  en 

China  een  vaert  zijn  geweeft.  d'On- 

gerijmdheid  is  allenthalven  talie- 

lijk. Dus  lang  zijn  opgeloftdeverfchei-  £f^ 

de  gevoelens  wegens  d'herkomfl^r  iaenm  i 

Americaenen  ,  by  welke  'tonderfoek  dmfier. 
niet  kan  blijven  fleeken  ,  alfoo  't  ge- 
fchil  geenfmts  beflechtleid.  Vooraf 
kangefeid,  dat  het  lichter  valt  in  dit 

onderfoek 'tby-gebragte  te  weder- 
leggen, als  iets  zekers  val!  te  Hellen : 

te  meer  nadien  de  woede  inwoon- 

ders  der  Nieuwe  WeereldfeM  geen  be- 
richt konnen  geven  ,  door  mangel 

van  bewaerde  geheugenis  des  oud- 
heids.  Echter  feer  waerfchijnelijke 

giffingen  ,  op  goede  redenen  ge- 
grond ,  fullen  ten  draed  verflrekken 

in  dit  duifier  doolhof.  Want  nie-  watvh 

mand  fal  ontkennen ,  of  't  menfche- 

lijkgeflacht,  te  mets  door  voor-tee- 
ling na  de  zond  vloed  vermeenigvul- 

digt,  verhuifde  uit  'reene  land  ,  on- 
magtig  d'overlaflige  meenigte  te  voe- 

den ,  na  't  ander  ,  tot  eindelijk  ook 

geraekte  op  d'Americaenfchen  boo- 
dem  :  welKe  alfoo  haer  buiten  ge- 
meinwijduitflrekt,  en  echterallent- 
halven  dicht  bewoond  is  ,  üaet  af  te 

meeten  ,  dat  juift  niet  een  volk  al- 
daerfich  heeft  neder- geflaegen.  Waer- 
om  foud  het  niet  konnen  wefen,  dat 

gelijk  de  Franken  onder  de  Ga/Ioifers, 

de 

defelve  ti 

gevoelen 
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meiijk    de  Noormannen  onder  de  Franken ,  de 

aeniïA-  Q^then- &&&&L  deSpanjaerden ,  deWil- 
ow.      /f#en  Slaven  onder  «afe  Batavier  s  naer 

p  m/.  fe]£5  geweldiger  hand  of  by  verdrag, 
plaets  maekten  ,  alfoo  tot  de  eerfte 
be volkers  van  America  vreemdelin- 

gen uit  verfcheide  geweften  zijn  toe- 

gevloeid.  Immers  geeft  fulx  niet  dui- 
fter  te  kennen  de  duifenderlei  ver- 
fcheiden  landaerd  in  zeden  en  tael, 
door  welke  de  Nieuwe  Weereld  meer 

gedeeltisals  Europa  enAjïa  :  alsook 
d'iniandfche  oorlog,  die  America  ge- 

lijk in  geduurige  wapenkreet  houd. 
Voorts  konnen   bequaemelijk  ver- 

fcheide  volkeren   derwaerds   over- 
fchepen.  Gelegen  leggen  de  Canarifche 
eilanden  ,  om  America  aen  te  doen. 

Acofla  leide  defe  reis  af  in  vijftien  da- 
gen. Voorts  getuigt  Plinius,  hoe  defe 

eilanden  t'  fijner  tijd  onbewoond  la- 
gen ;  doch  dat  echter  overblijffels  van 

gebouwen  gevonden  wierden.  Lich- 
telijk zijn  d'ingezetenen  over-ge- 

fcheept  na  'tby-geleegene  America. 
Voor  's Heilands  geboorte  is  bereeds 
Ter  eer a ,  gelegen  ter  halver  weg  tuf- 
fchen  Spanjen  en  America ,  bevaeren. 
En  evenfoo  licht  viel  het  van  Terce- 
ra  voor  America  ten  anker  teloopen. 
Hierquambyde  dringende nood,die 
de  Spanjaerden  genoegfaem  dwang , 
om  uit  te  fien  na  andere  geweften. 

Want,  zedert  haerzeeghaftigevoor- 
trixn  de  vechter  Baucius  Gapetus  quijt  raek- 
^%    ten  ,  kregenze  allenthalven  de  flag- 

boeg  tegen  ,  uitgemergelt  door  de 
Phenicifche  overlast.  En  zedert  droe- 

genze  geen  minder  jok  der  Room- 
(che   moogendheid.    Waerom   niet 
vreemd  fc hij nt,  indien  een  merkelijk 

aental  fich  weg  -  gepakt  heeft  ,  ten 
einde  elders  in  vryheid  mogten  le- 

ven.   Hier  toe  ontbrak  geen  gele- 
gendheid  ,  alfoo  van  bequaem  vaer- 
tuigvoorfien  waeren  :  en  goede  ken- 

nis uit  de  zee-togten  der  Pheniciers, 

welkers  vlooten  dagelijx  in  d'Oceaen 
van  Caliz  en  Gibraltar  ilaeken,  kon- 

denhebben, om  weftelijklandtebe- 
zeilen.Te  meer  nadien  Hanno  bereeds 

tot  de  Gorgades ,  gelijk  als  in  't  geficht 
vanAm,erica,  gevordert  was  geweeft. 

ingelfche  En  hoewel  Britannien,Terlancïen  dör- 

"etmden.  ca^es  verder  afleggen,  foo  kan ,  behal- 
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ven  de  gi/ïing,niet  t'eenemael  verwor- 
pen worden  't  gevoelen  der  gene  die 

üeilcn  ,  dat  ook ,  voor  eenige  eeu- 
wen ,  togten  na  de  Nieuwe  Weereld 

uit  die  eilanden  gedaen  zijn.  Immers 
is  ÓQ{e  landaerd  boven  andere  be- 

rucht in  byfondere  kundfehap  der 

fcheep-vaert;  fulx  de  Cretenjers  en  Phe- 
niciers na  de  kroon  ftaeken  ,  ja  voor 

beide  op  dOceaenin  de  weerwaeren. 
Haer  haevenen  leggen  geenfmts  on- 

gelegen ,  om  na  America  over  te  fte~ 
venen. 

Hier  af  brengenze  een   üaeltjen  oude  togt 

aen  den  dag ,  voor-gevalïlen  op  'tjaer  van  Mado- elf  honderd  en  feventig  :  wanneer  rtCa. 

Owen  Guyneth  aflijvig  fijn  zoonen  na- 
liet uit-geltrekte  heerlijkyen  en  groo- 

te  tweefpak  wegens  defeive  ;  want 
onderling  in  de  waepenen  gerackt, 
vochten  foo  ongelukkig  ,  dat  ,    te 
mets  verfwakt ,  ailes  quijt  raekten : 
alfoo  haer  onechte  broeder  fich  dien- 

de van  dek  gelegendheid  :  en  eer- 
lang hem  in  't  befit  der  nagelaetene 

goederen  geweldiger  hand  ftelde. On- 
der Guynetbs  ürijdsndQ  zoonen  was 

ook  Madok ,  die  haeft  bekomft  kreeg 
aen    dufdaenige   broeder-  ftrijd.    laDavidPo^ 

d'havenen  van  Venedotia  (toenmaels  *«#**«* 
na  fijn  vader  Guyneth  genaemt)  ruft  camfoia. 
hy  eenige  fchepen  toe  :  verzaemelt 
volk  in    Noord  Wallis  :   en   verzeild 

voorby  Yerland  weftelijk  op.  Einde- 
lijk ontdekt  een  onbekende  kuft,  fon- 

der  inwoonders  ;  doch  feer  vermae- 
kelijk  en  vruchtbaer  :  weshalven  na 
Wallis  de  (levens  wederom  wend,  en 

alornme  ruchtbaer   maekt  't  nieuw 
gevondeland;  welk  nu  ieder  verruilen 
konde  voor  de  dorre  Wallifche  gront, 
alwaer  dagelijx  tot  onderling  verderf 

burger  -  bloed  geftort  wierd.    Geen 
klein  getal  kreeg  ooren  na  fuik  een 
gewenfehte  gelegendheid.     Eerlang 
lagen  tien  fchepen  zeil-reede  met 
wijf  en  kinderen  ,  die  te  land  ge- 

flapt zijn  op   Acuzamil  een  geweft 
in  't  noorden  van  America  ,  volgens 
Francifcus  Lopez  de  Gomara ;  dewijl  al- 
daer  inwoonders  vond 't  kruis  aen- 
biddende,  hoewel  anderfints  de  min- 
fte  fweem   na  'tChriftendom  niet 
hadden  behouden.    Dufdaenig  ver- 

val moet  niemand  vreemd  fchijnen ; 
E  2  want 
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want  indien  verhuifde  volkeren  de 
rael  en  zeden  van  die  over  neemen 

tot  weike  quaemen:  (alfoo  hebben  de 

burgers  binnen  't  Pruiftfche  ftedeken 
Holland  niet  behouden  van  'tgraef- 
fchap  Holland ,  en  deingezeetenenin 
Normandye  van  haer  afkomft-plaets, 

als  de  geheugenis  in  d'over-eenkomft der  naemen)  of  indien  bevolkers  van 
leedige  landfchappen  te  mets,  gelijk 
met  een  nieuwe  lucht,  nieuwe  manie- 

ren aenneemen  ,  fulx  in  d'affetfelen 
geen  fwier  des  eerften  vaderlands 

word  gevonden.  Wie  foude  by  d' Hol- 
landers foeken  eenige  byfondere  ge- 

meinfchap  met  d Heffen  ,  uit  weike 
nochtans  herkomftig  zijn  ?  De  tijd, 
nood,  gelegendheid  deswoonplacts 
en  vordere  omstandigheden  brengen 
groote  veranderingen  by ,  waer  door 
de  nakomelingen  haer  verhuifde 
voor-ouderen  meer  en  meer  ongelijk 
worden.  Ten  bewijs  kan  dienen  de 

voerva!  op  't  jaer  vijftien  honderd 
acht  en  negentig,  wanneer  de  mark- 
graef  de  la  Roche  verlof  kreeg  van  den 
Franfchen  Koning ,  een  volk-planting 
over  te  brengen  na  Nieuw  Frankrijk. 
De  la  Roche  fette  vijftig  menfchen  on- 

derweeg op  't  eiland^  Sable  uit :  ter 
oorfaek  de  gelegendheid  des  gefeiden 

lands  niet  recht  kende.  Voort -ge- 
trokken ,  met  infichr,  om  een  bequae- 

me  haeven  elders  op  te  doen  ,  alles 

keurig  t'onderfoeken,  en  thans  af  te 
haelen ,  die  op  Sable  tè  land  flapten, 
't  Was  befchikt;  doch,  derwaerds  ten 
dien  einde  gekeert,  wierd  beloopen 

van  foodaenig  hard  weder ,  dat  voor- 
by  Sable  moeft  laeten  ftaen ,  en  in  een 

Franfche  haw-n  vallen.  d'Hartoog  de 
Mercure  wift  tegen  den  weder-gekeer- 
de  foo  veel  in  te  brengen  wegens  wan- 

plicht, dat  ter  hechtenis  befteld  wierd. 
Terwijl  de  la  Roche  valt  fat ,  taelde 

niemand  na  die  op  Sable  waerenuit- 
gefet.  En  defe  onderhielden  haer  felf 
by  vifch-vangft,  varkens  en  koeyen, 
die  de  baron  Leri  ,  uit-getoogen  tot 
bevolking  van  Nieuw  Frankrijk ,  door 
nood  op  Sable  door  de{e  voorval  te 
land  fette.  Eindelijk  gelafte  koning 

Francifcus  d'eerfte ,  dat  de  Terre-Neufs 
vaerders  la  Roches  volk  fouden  af-voe- 

ren.  Defe,  van  vijftig  tot  twaelfver- 

B  o  e  k: 

mindert ,  hadden  te  gelijk  met  de  vel- 
len der  zee-wolven  ten  kleeding  feer 

woefte  manieren  aen-genoomen. 
Doch  foo  fulx  plaets  grijpt  omtrend 

'ttydelijke,  veel  meer  't  geeftelijke. 
Want  hoe  foude  niet  een  volk  in  dui- 

fternis  dwaeien ,  die  fonder  't  licht 
der  befchreeve  leer  en  rechtzinnige 

leeraers ,  alleenlijk  toe-leid ,  om  door 
de  weereld  te  gcraeken,  en  geenfints 

goed ,  ja  't  voornaemft  acht,  den  wae- ren  God  in  gedachtenis  te  houden, 
hem  te  danken  en  te  verheerlijken? 

Langs  die  weg  heeft  de  duivel 't  hei- dendom den  weereld  opgedrongen , 

en  d'eene  dwaeling  aen  d'andere  be~ 
fpottelijk  vaft-geknoopt. Voorts  kon-  ofmetfer, 
nen  ook    uit  de  naeft  -  bewoonde  »>&  dow 1         1  r  i  r  -         toeval  in landfchappen  aen  America  lommjge  Americag 

derwaerds  geraekt  zijn  by  toeval  en  raektgyn. 
door  ftorm.  Want  gelijk  een  groot 
deel  der  heiifaerne  kruiden ,  üeenen, 

bergwerken ,  goud,  ambar-grijs  en  by- 
fondere genees- middelen  ,  niet  foo 

feer  door  menfchelijk  vernuft ,  als  wel 

toevallig,  tot  's  menfchen  kennis  qua- 
men,  ten  einde  meer  de  goddelijke 
voorfienigheid  als  der  menfchen 
fcherpzinnige  door-fnuffeling  mogt 

geroemt  worden :  even  foo  zijn  mee- 
nigwerf  nieuwe  landfchappen  ont- 

dekt ,  werwaerds  de  fchippers  niet 
dachten  te  zeilen.  America  felf  dient 

ten  bewijs;  want  hoe  isColumbw  gaen- 
degemaekt,  dan  door  eenzee-man, 
die  dicht  onder  d'Americaenfche  ei- 

landen by  ftorm  verviel ;  zedert  naeu- 
wer-nood  binnen  Maderaes  haven 

't  fchip  af bragt :  en ,  ten  huife  van  Co- 
lumbus overleeden  ,fijn  dag-aenteike- 
ning  voor  verteerde  koflen  na-liet  ? Hoewel   nu  uit  de  voornoemde  America  i 

plaetfen  en  op  gefeide  wijfe  America  k^£*feei 
van  inwoonders  kan  voorfien  zijn  ge-  bevt&it. 
worden,  foo  geeft  het  fchijnbaerder 
zekerheid  dat  Americaes bevolking, 

niet  alleen  kort  op  de  zond-vloed  ; 
maer  ook  langs  een  landweg  vol- 

bracht is.  Immers  ftaet  het  geenfints 

aenneemelijk ,  't  geen  met  Gods  wijs- 
heidengoedheid ftrijdigvalt.  Doch 

't  foude  hier  mede  ftrijden  ,  indien 
een  geheele  weereld ,  vol  gewafch  en 
onderhoud  voor  menfchen  en  vee, 
fonder  vee  en  menfchen  onbruikbaer 

bleef 



Herkowfl  der  Amerïcatmn. 
.eufen  in 
v  erica  . bleefleggen. 

wet 
d 

Vorders  weten  d'Ame- uu 

ricaenen  veel  te  verhaelen  van  reufen , 

die  op  hacr  bodem  tot  d'  uiterfie god- 
deloosheid waeren  uitgefpat.  't  Welk 

na  d' alder-oudfte  oudheid  fmaekt; 
want  felf  voor  de  zond- vloed  zijn  be- 

rucht ge  weeft  de  reufen  en  derfelve 
boosheid  ,  eerft  herkomftig  uit  de 
Caïnieten  ,  en  namaels  ook  uit  ver- 

menging van  Caïns  zaed  met  Seths 
Zedert  de  zond-  vloed  zijnfe  niet  uit- 
geftorven  ;  want  in  de  verftrooying 
van  de  bouwers  aen  Bahels  tooren, 
duifend  fchreeden  hoog  lieten  fich 
reufen  vinden.  Hier  uit  ontftaet  't  ver- 
dichtfel ,  by  de  Romainen  en  Grie- 

ken eertijds  gelooft ,  belangende  de 
reufen, beleid  door  Enceladus  en  Bria- 
reus  met  honderd  armen  en  vijftig 
buiken ,  die  den  berg  Pel/on  boven  op 
ö/faplaetften  ,  om  den  hemel  te  be- 

i-vhed  ftormen.  De  algemeine  kennis  der 
Americaenen  van  de  zond-vloed  geeft 
eenigbewijs  ,  hoewel  duifter  ,  hoe 
ten  tijde  Noachs  derwaerds  getrokken 
zijn.  Want  waerom  foude  iemand 
niet  mogen  geloven ,  daer  Noach  drie 
honderd  en  vijftig  jaer  leefde  ,  na 

d'  uitgang  uit  d'arke  op  Ararath ,  dat fich  bekommert  heeft  met  de  aerde 

te  bevolken  ?  En  wie  fai  hem  toe-  j 
fchrijven  een  onkunde  dcfer  Nieuwe  ! 
Weereldy  die  foo  veel  in  d'eerfte  wee 
reld  gefien  had ,  en  welken  God  Hel- 

de ,  om  d' ontvolkte  aerd  -bodem 
van  inwoonders  te  voorfien?  Enhy 
konde  America  beter  voorfien  , zijnde 
dichter  by  Ararath  gelegen ,  dan  Ita- 
lien  ,  Spanjen  ,  D.uitjland  of  eenige 
noordelijke  landfchappen  in  Europa. 
Sulx  America  ,  onder  d'eerfte  men- 
fchen  na  de  zond-vloed  bekend  ,  ja 
bewoond  kan  zijn  ,  hoewel  zedert 
onbekendis  geworden.  Plinius,khz- 
gende  over  de  iloffè  gemakkelijk- 

heid ,  die  toenmaels  en  lang  te  voo- 
ren  ieder  volk  aen  haer  eigen  haert- 
fteede  vaft-maekte  ,  feid  :  Niemand 
draegtforge ,  om  nieuwe  landen  te  (he- 

ken ,  ja  felf  niet  om  te  bewaeren  de  ken- 
nis van  hereeds  gevondene,  hoewel  mid- 
den infiaetelijke  vrede  ,  en  de  zee  voor 

ctnarifche  ieder  havens  open- doende.  Immers 
P^S  wierden  de  Canarijche  eilanden  op 
üekt.      d'  eerfte  eeuwen  na  Noach  bevaeren , 
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welke  'm  de  laeter  tijden  t'eenemael 
verlooren  zijn :  tot  WilhemBetancourt 
edelman  uit  Picardje  de  felve  we- 

derom ontdekte.  De  Dichters  fchij- 
nen  dufdaenige  flofheid  te  brand- 

merken onder  't  verzierfel  van  een 

draek ,  die  in  d 'Hejperifche  hoven  gou- 
de  appelen  bewaert ;  wantdefedraek  HefperifchÉ 
is  niet  anders  als  döceaen  ,,  fich  krom-  fomm  wat 

mende  om  de  eilanden  Hefperides,  hedHlderi- tuftchen  Africa  en  America ,met  flangs- 
gewijfe  bogten;  en  alfoo,  door  on- 

kunde der  zee-luiden ,  veel  fchepen 
nu  en  dan  bleeven ,  bleef  de  vaert  in- 

fchelijx  fteeken ,  fulx  degoud-mijnen 
tot  haer  fchatten  niemand  lieten  na- 
deren. 

't  Tweede  't  geen  voorts  te  bewij- 
fen  ftaet,  fiet  op  de  landreis  der  be- 
volkers  van  America .  Weder  -  zij  ds 
ten  weften  en  ooften  word  het  be- 
fpoélt  door  de  Zuider  en  Atlantifche 

Oceaen  :  d'eerfte  rolt  met  zijn  golven 
over  een  afgrond  van  drie  duifend 

mijlen  ,  d'  andere  is  vry  klein  der. 
Noodwendigdan  volgt  ,  dat  d Ame- 

ricaenen moeften  herkomftig  wefen 
uit  't  onbekende  Zuiddand,  gefcheept 
over  de  ftraeten  Magellanes  en  Le 
Maire  ;  doch  is  fulx  geenfints  aennee- 
melijk ,  alfoo  noodwendig  uit  Groot 
Armenien  ,  eerfte  woonplaets  van 
Noach  na  de  zond  vloed,  over  de  wee- 
reid  verfpreid  zijn  :  dienvolgende 
fchijnt  America  eer  volk  verfchaft  te 

hebben  voor '/  Zuid-land,  als  in  't  te- 
gendeel. Peter Fëmandez  de  Quirvet-  Relatiode 

haelt ,  hoe  hy  en  d'  hopman  Luidewijk  Term  au- 

Paez  de  Torres  gefien  hebben  een  ge-  ̂rat' deelte  des  Zuid-lands,  en  aldaer  on-  onbekende 

taliijke inwoonders , fommige  blank ,  ?^£**  r 
andere  geel  ,  andere  zaluwachtig  ffchrijving. 

met  lang ,  fwart ,  los ,  gekruift ,  wol- 
achtig en  geel  hair.  Zy  leven  fonder 

wallen,  fterkten,  wetten  en  koning, 

feer  eenvoudig ;  doch  in  verdeelthe- 
dcn  gefplitft.  Haer  waepenen  zijn 
boogen ,  pijlen ,  knodfen ,  ftokken  en 
pieken.  Bedekken  de  fchaemachtige 
leden.  De  huifen  uit  hout  ftaen  be- 

dekt mer  palm  boom  bladeren.  Ge- 
bruiken aerde  potten.  Hebben  ken- 
nisvan weeven.  Pijpen  en  tromme* 

len  dienen  tot  vermaek.  Bede-hui- 

fen  en  begraef-plaetfen  maekén  een 
E  3  groot 
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groot  getal  uit.  Zaegen,  wiggen  bei- 
tels en  koraelen  ten  hals-cieraed  wor- 

dcn-toegefteld  van  parlemoer.  Lub- 
ben de  haenen  en  bargen.  Drieder- 

hande  gedroogde  wortelen  verftrek- 
ken  voor  brood.  Hier  wafichen  vier- 
derlei  flag  amandelen ,  oranje  appe- 

len, citroenen,  nooten,  een  vrucht 

niet  ongelijk  de  quee-peeren  ,  dik 
zuiker-riet  en  ontelbaere  palm-boo- 
men.  't  Voed  infchelijx  overvloed 
van  varkens ,  hoenders ,  end- vogels , 

duiven ,  geiten  en  buffels.  Uit  't  een 
en  ander  kan  licht  befpeurt  haer  een 

en  felve  oorfprong  met  d'  Amerkae- nen :  welker  herkomft  dieshalven  in 

't  noorden  moet  na-gefpeurt  H ierko- 
men voor  twee  wegen :  een  uit  Tjland 

en  Groenland,  voor  welke  Grotius  ver- 
fcheide  bewijfen  heeft  ingebragt  ; 

doch  met  ftrijdige  bewijfen  verwor- 

pen ?  d'  andere  uit  Tattarye  ,  welk 
waerlijk  't  vaderland  is  der  eerlte Amerkaenen. 

Tattarye  ,  alfoo  genaemt  na  de 

ftroom  Tutter ?  vallende  door'tland- 
fchap  Mongul  in  de  Noor  der  Oceaen , 

beflaet  een  grootehoek  des  aerdbo- 
dems.  Klein  Tattarye  ,  maekt  een 
middelmaetig  gedeelte  van  Europe 
uit ,  't  Groot  een  vry  grooter  in  Ajia. 
'tGroote,  lang  duifend  mijlen,  breed 
fes  honderd ,  teld  vijf  voornaeme  ge- 
weften  ,  namentlijk 7  Woed  Tattarye 

by  horden  bewoond  ,  Zagatai ,  wel- 
ker hoofd-ftad  Sumarcanda  berucht 

.  door  de  veld  heer  Temirlanc,  voorts 

Turkeflan  ,  Kit  ar.  waer  over  de  Groot  e 

Cham  gefach  heeft  en  eindelijk  Oud 
Tattarye ,  volgens  Andreas  Cefarienfis 
de  woonplaets  van  Gog  en  Magog. 
't  Komt  dan  hier  op  aen  uit  wat  Tat- 
ters  d'  Amerkaenen  zijn  herkomftig? 

Mornazus ,  Poftellus,  Genehrardus ,  Bo- 
terus  en  andere  meipen  de  Tatters,  die 

omtrend  'tjaer  t  waelf-honderd  acht 

en  twintig ,  onder  't  beleid  van  Zingis jbuan.l.ój.  0mn }  fen  aerdboodem  gelijk  met  een 

vloed  over-ftroomden,  nakoomelin- 

gen  te  zijn  der  tien  Ifraelitifche  ftam- 

men  ,  na  Ajfyrien  vervoert  door  Sal- 
manazar.  De  benaemingTatari  of  lie- 

ver Totari  fchijnt  eenig  bewijs  hier  toe 
te  brengen,als  welke  in  de  Syrifche  en 
Hebreeufche  tael  beteik  ent  overblijf- 

Of  d'lfrae Uien  Tat- 
ters zijn. 

yè/f  :quanfuis  dewijl  defe  Totari  uit  de 
vervoerde  flammen  waeren  over-ge- 
bleven.  Ja  de  Noordelijke  Tattarifche 
horden  behouden  als  noch  de  nae- 

men  Dan,  Zahulon,  Naphtali.  Weshal- 
ven  min  te  verwonderen,  waeiom  foo 

groote  meenigte  Hehreen  gevonden 
worden  in  Rujland,  Sarmaetien ,  Lijf- 
land  :  ja  hoe  naeder  aen  de  Tatters, 
hoe  meer  Hebreen .  De  befnijdenis 
heeft  onder  haer  lang  ftand  gegrepen, 
eer  Muhammed  de  felve  inftelde. 

't  Schijnt  Muhammed  de  befnijdenis 
en  vordere  infettingennadewetvan 
Mo  fes  daerom  behouden  heeft,  ten 

einde  hy  de  Noordfche  volkeren ,  de- 
welke t'fijner  tijd  fich  begonden  te 

bewegen  ,  te  lichter  aen  't  moer  der 
nieuw  bedachte  gods  -  dienll  mogt 
krijgen.  Joan  Leonclavius  verhaek,hoe 

hy  ïnLijfland,  dicht  by  Riga  de  woe-  2*nd.  Bij 

fte  landaerd  Letti,  niet  fonder  ver-  TltmCA- wondering,  over  akkers  en  langs  de 

wegen  met  klaegende  ftemmen  on- 
ophoudelijk hoordefchreeuwen,/m* 

Jeru  Maf  co  Ion.  Men  gelooft,  datze 
treuren  over  Jerufalem  en  Damafcus; 

doch  voorts  wegens  de  langduurig- 
heid  des  verloopen  tijds,  in  haer  woe- 
fte  wilderniiïen  't  vaderlijk  Jooden- 

dom zijn  quijt  geraekt.  Tegen  defe 
verhuifing  der  ïfraeliten  uit  Ajfyrien 

na  Tattarye  kanten  fich  verfc  hei  de  ge- 
leerde ;  hoewel,  ons  bedunkens  fwak- 

ker  bewijfen  inbrengen ,  dan  om  haer 

de  befitting  aldaer  t'  ontweldigen  . 
Evenwel  zijn  de  Ifraelieten  niet  te 
houden  voor  bevolkers  van  Ameri- 

ca :  want  waerom  word  anderfints 

't  Joodendom  foo  wel  niet  gevonden 

in  America  als  Tattarye .  Maer  't  is 
bereeds  getoont  ,  dat  America  lang 

voor  de  vervoering  der  ifraelieten  be- 
woond is. 

Om  daneenmaeleenbefluit  defer  AmmcM 

verhandeling  te  maeken  ,  't  blijkt  s^* 
hoe  d'eerile  Amerkaenen  »iet  te  huis  komfiig  * 

behooren  in  Europa  ,  als  na  welk  de  &"0P*  •. minlte fwier  van  zeden ,  geltalte,  ver- 
ve en  tael  niet  hebben  :  noch  in  Afri- 

ca  :  alfoo  nergens  op  d'uitgeftrekte 
Americaenfche  bcodem  Mooren  ge- 

vonden worden,  als  alleen  eenige  wei- 

nige by  de  Üroom  Martha  in'tkleine 
landfchap  Quaregua  ,  uit  Guinea  der- waerds 
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er  Afin;  waerds  by  hard  wedergeraekt.  Hier 

b&tm    ̂ J^  nu  overig  dfia  de  moeder  aller volkeren  .-  vvaerom  als  noch  America 

aen  de  weft-kuft ,  alwaer  tegen  Afia 
over-leid  meer  bewoond  is,  dan  ten 

ooften  ,  daer  't  Europa    befchouwt. 
taryeis  Voorts  grenft  Armenien  ,  uit  welk 

van"'  door  Noachs  zooiïen  inwoondersvoor 
wka     $  aerdbodem  vCrfchaft  zijn  ,   aen 

'et  1-     Scythien,  naemaelsïtf/taryé'genaemt, ».         en  wederom  Tattarye  aen  America  , , 

door  de  enge  ftraet  Anian  onderfchei-  ! 
den.  Hoewel  fommigemeinen,  dat 
uit  de  Zuid-Zee  in  de  Bevrooren-Zee 

door  Anian  geen  doortogt  leid  ,  ja 

Anian  nergens  te  vinden  is.  Ander- 

fib'ts  hoe  zijn  de  tijgers  ,  leeuwen , 
wolven,  beirên  en'tvorderewilden 
vergiftig  gediertin  America  geraekt, 

indien  van  Afia  door  een  zee  afgefne-, 
den  leid ,  dewijl  uit  Afia ,  alwaer  No-  j 
achs  arke  bleef  fxtten,  moeten  herkoo-  \ 

men  ?  't  Verdient  alhier  aen-getei- 
kent ,  't  geen  de  fchipper  Henrik  Cor- 
nelifzoon  Schaep  en  Wilhem  Byleveld \\ 

van  Batavia  afgeftooken ,  om  de  Tat- 
tarifche-fhroom  Polyfange  op  te  foe- ! 
ken  ,  doch  gevankelijk  vervoerd  na 

de  Japanfche  hoofd-ftad  Iedo ,  aldaer  I 
voor-quam  :  namentlijk  haer  wierd 
uitlaft  der Rijx-raeden  voor-geleid, 

door  de  tolk  Syovan,  een  platte  Japan- 
fche kgert ,  behelfende  de  rijken  Ja- 

pan ,  Amhoina,  de  Moluccifche  eilanden , 
Manilha ,  de  Zuid-zee, Borneo ,  Celehes, 
Malacca  ,  Tattarye  ,  lormofa,  Corea, 

lefib.  't  Woelt  e-land  lejfo  vol  bergen 
vertoonde 't  kaertje    dooi  de  ftraet 

't  Sungaer  van  Japan   afgefcheiden  , 
hoewel  ten  noorden  in  'trijk  Ochioaen 
Japan  vaft  ;  en  beginnende  op  feven 

en  veertig  graeden  liep  noord-ooft  e-< 
lijk  tegen  America  aen.  Zy  vonden 

■    gëenfints  dt 'ftraet  Anian ,-maer  in  't  te- 

gendeel d'uiterfte  hoek  van  Tattari- 
.    jen ,  te  weten ,  't  rijk  Kataya ,  of  Kit  ai , 

met  't  noordelijk   America  gemein 
leggen.  Hier  komt  by  ,  dat  A/m  ner- 

gens een  landfchap  heeft ,  't  welk  ge- 
makkelijker fo  o  veelontalSijke  dui- 

fend inwoonders  voor  America  kon- 

de  verfchaiTen  als  Tattarye \  foo  we- 

gens  d'uit-geftrektheid  des  lands, 
waer  by  geen  rijk  haelen  mag,  foo  we- 

gens, vruchtbaere  voort-teeling  der 
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landzaeten.    Wie  verwondert  fich 

niet  ,  dieiderTattarifchefiad  ,  vol- 
gens Michalon  Lithouwer  ,    eertijds  &mead.g 

voorfien  fag  van  meer  als   duifend  /-  6- 
Kerken  ?  die  den  Canguifta  eerüe  Ko- 

ning over  Tattarye  omtrend  'tjaer 
twaelf  honderd  in  de  wapenen  be- 

fchouwt ,  en  des  felfs  flaetvolger  Hoc- 
cota  zijns  vaders  bloedige  voetftap- 

pen  oa-geftapt:  terwijl  drie  zoonen 
met  foo  veel  geduchte  heir-legers  af- 

vaardigt? d' Oudfte  zoon  lachis rukte  Tmersziir> weftwaerd  dartig   duifend  ruiters  ; 

Batho  voerde  geen  minder  getalnoor- 
delijk aen ;  Tagladaïs  de  jongfte  viel 

tot  boven  Egypten   Mooren-land  in. 
Hocota  felfliep  aenV  Noor  der  Ameri- 

ca zeeghaftig  toe  ;  kreeg  een  groot 

gedeelte  des  Perfiaenfchen  koning- 
rijx  onder  de  knie :  enfloeg  de  Turken, 

beleid  by  den  veld-heer  Goniata,  met 

een  fvvaerenederlaeg,  op 'tjaer  twaelf 
honderd  een  en  veertig ,  ge\i)k  Jacob 

Planenfis  en  Benediclw  Sarmata  mon- 
niken ,  door  Paus  ïnnocentius  afge- 

vaerdigtaen  //öo^betuigen.  'tGroot 
getal  der  Tattaren  of  Scythenkzn  ook 
blijken  uit  de  verfcheide  volkeren, 
wijd  en  zijd  over  den  Tattarifchen 

boodem  verfpreid.  Plinius  teld  ette- 

lijke op , namentlijk d'Aucheten  ,Neu- 
I  ri ,  Geloni ,  Thujfageten ,  Budini ,  Bafili- 
■  den,  A gat hy r/en  ,  N omades  ,  Anthropo-  . 
phagi,  Hyper  hor  ei,  Arimphei,  Cimmerii, 
Cicianthi ,  Georgi,  Sacon  ,  Da&n  en  an- 

dere. Wat  een  getal  foude  ook  uit- 
maeken  inAmerica  d'inwoonders  van 

!  Terreneuf,  Virgin  ia  ,  f  lor i da  ,  Nieuw 

>  Spanje , Guadalaiara ,  Guatemala  ,Terra 
\  Firma,  Nieuw  Granada,  Peru,  Chile , 

Rio  de  la  Plata ,  Brafil,  Guaiana, Nieuw 
Andaluzie  ? 

'tSal  de  pijne  waerd  zijn  d'over- 
eenkomft  der  Scythen  en  Noorder 

Americaenen  t'zamen  te  brengen.  Bei- 
de dan  zijnze  boven  andere  men- 

fchen  tulTchen  d'oogen  en  koonen 
feer  breed:  de  koonen  {teeken  by  de 

kaeke-beenen  uit.  Meelt  van  mid- 

delmaetige  geftalte,  en  ylebaerden, 

behalven  aen  d'  onderftelip,  vol  dicht 

hair.  Eindelijk  gelijk  de  Tattaren:  on- 
derling wegens  haer  zeden  feer  veel 

verfchillen,even  foo  deTattaeren :  bei- 

de echter  hebben  in  verfcheide  din- 

gen 
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gen  groote  gemeinfchap:  als  die  door 
andere  en  wederom  andere  vorften 

beftierd  worden ,  fommige  magciger , 

fommige  fwakker,  na  ieders  gebied 

meer  of  minder  vermag,  d'  Inwoon- 
ders  van  Lucajas  draegen  fuik  een  ont- 
fag  aen  haer  opperhoofden ,  dat  ge- 

laft van  een  fteilte  te  barften  te  fprin- 

gen , aenftondsgehoorfaemen.  't Sel- 
ve   grijpt  onder  de   Tattars  plaets. 

d'Eerfte  koning  Canguifta  gebood  de 
feven  vorften  des  rijx  haer  zoonen 

met  eigen  handen  te  vermoorden  ; 

waer  toe  niemand  fich  onwillig  toon- 
de. In  Popaiana  levenze  als  noch  vol- 
gens fommige  Tattars ,  fonder  wet  en 

wetgever  by  buurten  ,  die  na  goed- 
Vinden  t'  ellekens  verhuifen.    Van 

d'  oude  weelige  voortfetting  der  Tat- 
tars zijn  d 'Americaenen  geenfints  ont- 

aerd.  Bartholomeus  de  las  Cafas  fchrijft 

aen  Kaifar  Car  el  de  vijfde, hot  de  Span- 
jaerden  binnen  weinig jaeren  alleen- 

lijk op  d' eilanden  Cuba,  Hifpaniola, 
Naco,Hondures,  in  Venezuela,  en  Nieuw 

Spanje  fes  en  twintigmael  tien  duifend 
menfchen  aen  kant  hielpen:  behalven 
de  moorderyen  aengericht  in  Peru, 

Brafü,  Rio  de  la  Plata  en  elsders ,  wel- 

ke 't  voornoemde  getal  verre  te  bo- 
ven gaen.  Bioed-fchande  en  veelheid 

der  vrouwen  blijft  gebruikelijk   by 
verfcheide   Tattars  en  Americaenen. 

Beide  erkennenze  een  onfterfelijk- 
heid  der  zielen :  beide  aen  menfchen- 

ofTèr  en  vleefch  tot  fpijfe  fchuldig. 

Hoe  berucht  is  onder  d'oudheid 't  ou- 
taer  van  Diana  binnen  Taurica  Cher- 

fonefus ,  alwaer  dagelijx  menfchen  ter 
ilachting  (lapten  ?  Hoe  fmaekelijk, 

volgens  Sabèllicus  ,  voor  de  Tattars 

florpen  van  menfchen-bloed  en  haer 
fchonken  ten  fpijs  ?  Strabo  getuigt , 
datze  achten  een  heerlijke  dood ,  indien 

d'oude  aen  Jlukken  gekapt  te  gelijk  met 
fchaepen-vleefch  voor  lekkerny  dienen. 
Die  van  ziekte flerven,  worden  als  go d- 
deloofe  onbegraeven ,  weg-geworpen  op 

't  veld.  <— —  Sommige' zijn  totjulk  een 
wreedheid  vervoert ,  datze  menjchen- 

vleefch  eten  :  andere  daerentegen  ont- 
houden haer  felfs  van  dieren.  Op  ge- 

lijke voet  houden  d' Americaenen  huis; 
want  of  fchoon  de  Caribes ,  Brafiliae- 

nen ,  d'inwoonders  van  Nieuw  Spanje , 

Vraka ,  Nieuw  Granada  ,fant  Marthd  en 
andere  menfchen  offeren  en  eten  , 

fommige  nochtans  hebben  hier  af  een 

afkeer.  Anderfints  in  't  gemein  valT 

len  feer  affchou weiijk  omtrend  't  nut- 
tigen der  fpijs.  Diergelijke  onnuttig- 
heid pleegden  eertijds  en  plegen  ais 

noch  de  Tattars.  Egidius  Tietjeher  ge- 

fant  des  Koninginne  Elifabeths  bin- 

nen Mofcou ,  verhaelt :  hoe  aldaer  in- 

treed ,  op  'tjaer  vijftien  honderd  acht 
en  tachtentig,  deed  Kiriach  Morfey 

zoons  zoon  van 't  opper  hoofd  over 
de  Crimifche  Tattars  meteen  gevolg 
van  drie  honderd  hoovelingen  en 

twee  gemaelinnen  ,  welker  een  de 

weduwe  was  fijns  overleeden  broe- 
ders. De  Groot- Vorft,  des  aentogts 

bericht  ,  fond  hem  te  gemoed  twee 

gedachte  paerden  ,  welker  vleefch 
gantfeh  onbefchoft  verilonden.  De 
meefte  Tattars  hebben  geen  gebruik 

vanletteren.  Opdetogt,die//i?a-0ta 
'm  Perfien  deed  ,  leerdenze  letteren 
maeken.  Even  foo  is  't  in  America  ge- 

field. De  rouw  over  een  doode  ein- 

digt by  bey  de  in  een  maend.  Meteen 
man  van  aenfien  word  ook  een  le- 

vendige knecht  onder  fommige  Tat- 
tars  begraeven .  By  na  de  felve  wreed- 

heid plegen  d'  Americaenen  elders.  En hoe  na  komenze  ook  elkander  in 

woeft  leven  ?  Koophandel  en  am- 
bachten zijn  dun  gezaeid.  Ayton 

dy Armenier  erkent  de  Tattars  voor  een 

vrouwe  landaerd  in  godfdienft  ,  ze- 
den ,  kleding  ,  wooningen  en  eten ; 

waer  van  d'  Americaenen  weinig  ver- 
fcheelen.  Ten  laetften,  hoe  gemein 

is  by  beide  d'eer  den  Duivel  bewefen  ? 
Lanx  de  itroom  Sagadahoc  worden 

d'ingefetenen  op  alle  nieuwe  maen 
door  een  boofe  geeft  Tanto  jammer- 

lijk afgerofcht.  In  de  tempelen  van 

Virginia  ftaet  't  affchouwelijk  beeld 
van  de  duivel  Oke  en  Menetto.  Over 
Nieuw  Mexico  heeft  ieder  huis  een 

beede- kamer  ,  voor  de  boofe  geeft 

toebereid.  Andere  in  Virginia  geloo- 
ven  veel  Goden  te  zijn  ,  welke  zy 

noemen  Mantoac  ;  doch  een  groote 
God  boven  alle,  die  alleen  eeuwig  is. 

Dit  alles  grijpt  infeheiijx  fland  onder 
de  Tattars. 

Tegen  dufdaenig  gevoelen  brengt 
Grotins 

Duivel- 
dienft  in 

America. 
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Grotius  een  bewijs  in ,  ontleent  van  de 

paerden  ,  voor  der  Spanjaerden  aen- 
komft  in  America  onbekend  ,  daer 

attarifebe  nochtans  de  Tattars  geen  beeften  of 
meer  gebruiken  of  min  miflchen  ken- 

nen, als  de  paerden.  De  laetfte  flelling 
kangeenfintsgeloochent :  want  niet 
alleen  de  Tattarifche  oorlogs  magt  in 

ruitery  t'eenemael  beftaet ;  maer  felf 
't  leven  defer  landaerd  hangt  enkelijk 
aen  hengften,ruinen  en  merrien. Som- 

mige heeren  houden  duifend  paerden 
op  ftal.Niemant  foo  arm  die  niet  twee 
of  drie  heeft.  Wanneer  van  woonplaets 
verwiffelen  voeren  de  paerden  lijftogt 
en  tenten:  by  gebrek  deslijftogts,nut- 
tigen  look  en  merrie  melk  tegen  den 

honger  :  't  bloed  uit  d'aderen  getapt, 
dient  voor  aengenaeme  drank.  Geen 
ftroomen  vloeyen  foo  fnel,  door  welk 
niet  met  haer  paerden   beftaen   te 
fwemmen:fy  felf  blijven  naekt  hangen 
aen  de  manen,en  beftierenze  met  een 

rijsken  werwaerdsgoed-dunkt:aen  de 
ftaerten  maekenze  de  zael  en  vordere 

pakkaedje,in  biefen  ingewonden,vaft. 
Als  eenaenfienelijke  perfoonaedje  o- 
ver  eenig  water  trekken  fal ,  worden 
de  paerden  flaert  aen  ftaert  gekop- 
pelt:  op  de  ruggen  leid  een  mat  uit 
biezen  gevlochten ,  ten  fit  plaets.  Als 
de  Tattars  voor  een  meirof  zeeftui- 

ten,flagtenze  de  flegtftepaerden.wei- 
ker  huit  afvillen  :  de  huit't  binnenfte 
buiten gekeert,  vet-gemaektendoor 
ribben ,  in  plaets  van  balken,  gefpalkt, 
dient  voor  een  fchuitje  om  acht  man 
te  voeren.  Ten  oorlog  neemt  ieder 
ten  minften  drie  paerden ,  waerom  de 
legers  grooter  fchijnen  ,  dan  in  der 
daed  zijn.  En  hoewel  veel  paerden, 
of  door  'tfwaerd  fneuvelen  ,  of  ten 
fpijs  dienen ,  nochtans  leveren  d'Eu- 
ropifche  Tattars  alleen  jaerlijx  meer  als 
veertig  duifend  paerden  aen  de  Ruffen. 
Hier  uittrekt  Grotius  dit  bewijs.  In- 

dien America  aen  Tattarye  vaft  is,  foo 
fouden  de  paerden  vry  weidende  van 

't  eene  land  geraekt  zijn  in  't  ander : 
gelijk  blijkt,  dat  zedert  de  Spanjaerden 
na  America  paerden  vervoerden  ,  de 
felve  felf  over  hooge  bergen  uit  't  ee- 

ne rijk  verfpreid  zijn  tot  het  ander.Of 
by  aldien  de  ftraet  Anian  tuifchen  bei- 

de vloey  t,  de  Tattars  waren  nooit  zee- 

Anmcaenen. 
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luiden:  en  fchoon-genomen  foodanig 
waeren,  zy  fouden  geenfintsfonder 
paerden ,  welker  gebruik  nietkonnen 
miffchen  ,  zijn  over-gefcheept.  Maer 
hoewel  Tattarye  nu  en  eertijds  paer- 
denrijk  is,  fo  volgt  niet  dat  't  altijd  ge- weeft  is  volpaerden:of  dat^  Scythen, 
eerfle  bevolkers  van  ̂ wericv7,paerden 
gebruikten  :  temeer  nadien  defever- 
huifing  voor  veel  eeuwen  en  kort  na 
Bahels  verwarring  voorviel:' tgeen  dui- 

delijk blijkt  aen  de  meenigte  der  ver- 
fcheide  volkeren  in  zeden  en  talen  o- 
ver  America  en  d'eilanden  foo  dik  en 
'dicht  allenthalven  verfpreid,  dat  voor 
Europa  noch  Afta  dienaengaende  geen- 
fints  behoeft  te  wijken.  Sulk  een  on- 

telbare meenigte  kan  niet  anders  al- 
daer  zijn  uit-gedijt ,  als  in  Europa ,  na- 
mentlijk  by  langheid  van  tijd  :  alfoo 
d'Amerkaenen  noch  meer  vruchtbaer 
noch  langlevender  worden  bevonden 
dan  d'Europeers. Voorts  getuigt  David 
Ingram,  dat  hy  in  't  Noorder  America 
paerden  gefien  heeft.  En  hoewel  Ame- 

rica en  Tattaryen  niet  gefcheiden  is 
door  de  verfierde  ftraet  Anian ,  noch- 

tans volgt  geenfins,  dat  de  paerden  uit 
't  een  landfehap  tot  het  ander  moeften overkomen  ;  want  alle  gronden  zijn 
.niet  even  bequaem,om  dit  vee  te  voe- 

den :  ook  leggen  de  rijken  vaek  van 
malkander  afgefondert  door  bergen, 
boezemen,ftroomen  en  wilderniflèn. 
Omtrend  de  Ziher-rievierTAjngrzt- 
fige  weiden  voor  meenigte  paerden; 
doch  ,  alwaer  America  met  hoog  ge- 

bergte rijft ,  worden  weinige  of  elders 
ook  geen  gevonden  :  ja  meenigmael 
verloren  de  Spaenfche,  over  verhevene 
toppen  rijdende,haer  ruitery.  En  oide 
Tattars  geen  kennis  hebben,  om  door 
ftromen  en  meiren  tegeraken,kan  blij- 

ken uit  't  geen  terftond  is  by-gebragc. 
Suix  dan  geen  gewigt  in  de  voor-ge- 
worpen  fwarigheid  gevonden  word, 
en  vaft  blijft:  dat  de  Americanen  in  Tat- 

tarye t'huisbehooren.  Tatta rye  gren- zende aenArmenien,  alwaer  Noachs  ar- 
keruftede,  befchaft  een  gemakkelijke 
weg,buiten  de  noorder kring,lanx  een 
gemaetigdgeweft,  tufïchen  hette  en 

koude ,  na  Cathay  't  welk  met  America 
gemein  leid.  Abraham -van  der  Mijlen 
brengt  by  de  voorigebewijfen  ook  dit F  toe ; 



Eerste    Boek: 

toe :  hy  betoond  namentlijk ,  hoe  de 

Scythifche  of  oude  Tattarifche  taei 
van  de  Duitfche  niet  verfcheelt  :  en 

als  noch  m&tkay  end'eerfte  grond 
van  America  d'overbiyffels  van  beide 

de  gefeide  fpraeken  te  vinden  zijn; 

want  'trijk  Cathay  ysotd  verdeelt  in  fe- 

ven  landfchappen ,  welker  uiterfte  na 

America  de  benaeming  7"W£a£,  door 

een  verkorting fo  veel  is  als  t'ende  den houk ,  alfo  het  d  uiterfte  hoek  van  Afia 

uitmaakt.  En  niet  minder  blijkt  de  fel- 

ve  waerheid  in  't  koningrijk  Anjan,  be- 

teikenende  een  angang,  ter  oorfaek  al- 

daar d'ingang  kit  uit  Tattarye  'm  Ame- 
rica. Achter  An jan  doedfich  op't groot 

geweftBergo  ,  dewijle  de  Scythen ,  het 
vaderland  verlaetende,  haer  felf  alhier 

bergden.     OndertufTchen   blijft  het 

waerfchijnelijk,datfedert  de  eerftebe- volkers  andere  en  wederom  andere , 

uit  gelegene  kuften  en  eilanden  aen America ,  derwaerds  gefcheept  zijn , 

welker  togten  de  tijd  voor  de  nakoo- 

melingen  in  vergetendheid  verbor- 

gen heeft. 

Derde  Hoofd-ftuk. 

Eerfle  Ontdekkers  van  America. 

1. 4.  Hijlor. Georg. 

Afkcmfl 

van  Chri- 

Jioffel  Colo- nm  : 

fijn  leven : 

Toot  gedaen  hy  Omflojfel  Colonm. 

HriftoM  Colonus,  doorgaens  I  reld  en  gemakkelijke  tog
t  derwaerds, 

Choewel  verkeerdelijk)^/^-    gelijk  Peter  Maria  Milaner -getuigt
.  ReUu  ad 

-    Hy  bragt  infgelijx  veel  tijdfoek  met  s«a.  g«- 

pas-kaerten  te  maeken :  en  dewijl  de  men- 
Portugeefen  toenmaels  boven  andere 

landaerd  y  verden ,  om  een  vaert  lanx 

Africa  na  Ooft- Indien  te  foeken ,  trok 
derwaerds:  ten  einde  kennis  kreeg 

van  d'Africaenfche  Kuften  ,  foo  verre 

onlanx  ontdekt  waren.  Zedert  nam 

Colonus  fijn  huifvefting  op  't  eiland Madera.    Alhier  komt  een  vreemde  JJJJJ^J. 

faek  voor.  Frans Lopes  de  Gomefa field  v0^r' 
het  aldus  ter  neder.  Een  fchipper  wel-  neru. 

kers  vaderland  en  naem  in  't  vergeed- 
boekgeraektis,  (fommige  nochtans 

brengen  hem  te  huis  in  Andalufia ,  an- 
dere in  Bifcayen,  andere  in  Portugal) 

handelende  op  de  Canarifche  en  Vlaem- 
fche  eilanden ,  wierd  beloopen  van  een 

ftorm  uit  den  ooften ,  die  hem  we- 

ttelijk   aendreef   voor    onbekende 

kuften.     Door  ongemak  en  hon- 

ger was  het  fcheeps-volk  vergaen , 

op  drie  manna.     Ter  naeuwer  nood 

geraekte  't  geraebraekte  fchip  bin- nen Mader&es  haven,  ên  de  fchipper 

ten  huife  van  Colonus.    Des  fchippers  Ml 
naem  meld  Aldrete  Spaenfch  hiflory-  ̂ ff; 

fchrijver:  hynoemthem  AlfonfoSan- chiez  de  Huelva.  Defe  binnen  weinig 

dagen  af-lijvig  ,   liet  Colonus  by  erf- 

maeking  na  de  pas  kaerten  ontwor- 

pen van  fijn  ongelukkige  togt.  Colonus 

(dat  hy  aldus,  en  niet  Columbus,  moet 

^genaemt,isgebooren  in't arm  dorp  Arbizolo  ,  gelegen 

onder  d'heerfchappy  van  Genua,  dicht 

by  Sa-vona.  Sijn  vader  leefde  by  vifch- 

vangft  op  de  Middelandjche  Zee.  Sulx 

Sebafiiaen  Schroteren  nevens  hem  an- 

dere geleerde  dwaelen  ,  die  Colonus 

(lellen  herkomftig  uit'tvlekke  Cucu- 

reum  en'tadelijk  gedacht  Piliftretti : 

de  wijle  Peter  Bizar us  landfman  van 

Colonus     onwederfprekelijk    bewijs  | 

voor  des  felfs  geringe  afkomft  by- 

brengt:  en  onder  andere  hoe  't  ge- 
gemeine-beft  van  Genua  weigerde  te 

ontfangen  de  rijke  erf-maeking  die 

haer  colonus  volgens  uiterfte  wille  na 

liet,  dewijl  van  geen  viffchers  foon 

wilde  erven,  onaengefien ,  wegens 

't  ontdekken  van  Hifpaniola ,  door  de 

Caftiliaenfche  koning  Ferdinandon- 
der  de  voornaemfte  adel  geplaetft ,  en 

met  adelijke  wapenen  voorfien  was. 
Colonus  fwerfde  van  kinds  been  af  by 

de  zee:  konde  meeren  ge  wuTer  op- 

merking uit  wind,  weder  en  ftroomen 

nemen  ,  dewijl  in  de  wis-konft  en 

ftarren-kijkery  boven  gemeingroote 
kennis  had.    Onder  andere  nam  hy 

acht  op  deweftelijke  winden,die bui- ten de  Straet  Gibraltar ,  eenige  dagen 

achtereenter  gefettertijd  waeyden : 
waér  over  verfcheide  bedenkingen 

byfieh  voedevan  een  Nieuwe  Wee- 

,fe»v 
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genaemt  worden  ,  blijkt  aen  Peter 

Martyr  Anglerius ■,  die  niet  alleen  even 
oud  is  als  Colonus  ;  maer  felf  gemein- 
faem  met  hem  omging  in  Spüinje)  nu 

meer  geftijft  wegens  't  gevoelen  van een  Nieuwe  IVeereldten  weften ,  deed 

opening  hier  af  aen  den  Raed  tot  Ge- 
nua. De  voorflag  wierd  dwaes  ge- 

keurt.  Colonus  afgeflaegen  vertrekt  na 
Portugal.  Een  geruime  tijd  onthield 

hy  fich  binnen  Lijfebon  aen 't  hof  des 
koninx  Alphonfus  de  vijfde ;  doch  fon- 
der  verrichting  :  alfoo  d'ervaerene 
zee  luiden  zamentlijk  voor  beufelin- 
gen  hielden,  te  droomen  van  een  Nieu- 

we Weereld.  Terwijl  dan  vruchteloos 

vertoefd,  vaerdigt  Colonus  üjn  broe- 

der Bartholomceus  af  na  d'Engelfche 
koning  Henrik  dejevende,  in  hoop  om 

hem  fmaekelijk  temaeken  d'ontdek- 
king  des  Nieuwen  Weerelds.  Doch  in 
Engeland  ookwooft  hoofd  geflaegeh, 
neemt  de  laetfte  toevlucht  tot'tCa- 
ftiliacnfche  hof.  Te  lichterkreeg  Co- 

lonus gehoor ,  dewijl  toenmaels  Cafti 
Hen  zeeghafrig  praelde  over  de  Gra- 
naetenfer  Moor  en  :  fulxdevoorfpoed 
en  aengegroeide  magt  prikkelden,  om 
iets  te  waegen  aen  een  gewigtige  toe- 

leg ter  zee  :  de  fhet  konde  't  wel  lij- 
den, fchoon  felfs  de  togt  qualijk  be- 

flaegde.  Ook  ftond  Colonus  wel  by 

d'hovelingen  Alfonfus  Mendotius  en 
Alfonfus  Quintavilia,  die  omtrend  Fer- 
dinand  en  Ifahella  alles  vermogten. 

Defe  bragten  't  werk  foo  verre  ,  dat 
Colonus  met  honderd  en  twintig  foï- 
daeten  ,  behalven  't  boots -volk  ,  in- 
gefcheept  in  twee  jagten  en  een  py- 

nas,  op  'skonings  koften ,  van  Cadiz 
zeil  ging  ,  den  vierden  van  oogft- 
maend  des  jaers  veertien  honderd 

twee  en  negentig.  Hy  wend  de  (le- 
vens na  de  Canarifche  eilanden  ,  en 

van  daer  zuid- wed  aen.  In  drie  en  dar- 
tig  dagen  veranderde  de  wind  geen 

ftreek;maer'tfcheeps-volkhaervoor- 
neemen.  't  Was  eengemeine  klagt.Cö- 
lonus  ftond  fchuldig  aen  aller  dood. 
Zedert  de  Canarifche  eilanden  uit 

'tgeficht  verlooren,  hadden  niet  be- 
fchouwt  dan  een  geftoorde  luchten 
zee.  Men  hardebolde  vergeefs  met 

't  onweder.  Wie  lag  een  einde  van  de 
togt,  lichtvaerdig  begonnen,en  vol  al- 
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i  lerleigevaer  ?  Pal  ftond  Colonus  tegen 

'  fuik  vcrwijt,ja  tegen  de  dreigementen, 
I  om  hem 't  leven  teberooven,  indien 
;  niet  huifvvaerd  keerde.  Eindelijk  qua- 
!  men  onderling  overeen  :  zy  fouden 

I  't  noch  drie  dagen  laten  door-ftaen,en 
als  dan  over  ftaeg  fmijten,  byaldien 
binnen  die  tijd  geen  land  ontdekten» 
Doch  ten  twee  uuren  des  volgenden 
nachts  vernam  Colonus  eenigfchijnfel 
van  vuur  in  de  lucht,  en  met  den  mor- 
genflond  een  vermaekelijkekuftaen 
boord.  Met  twaeif  man  te  land  ge- 
roeit  ,  hakte  een  boom  ten  kruis :  ftak 
over  na  Cuba  ,  alwaer  de  zee  foo  hol 
fchoot,  dat  afwende,  uit  vrees  voor 

blinde  klippen.  Eerlang  verviel  hy  be- 
noorden des  eilands  Haytin,  welk  Hij-  ontdekt  wf- 

paniolanoemde.Yiietgexaekte'tgïoo-^^'0^' te  fchip  op  een  blinde  rotze,alwaer  al- 
le gefneuvelt  fouden  zijn,  byaldien 

niet  de  rotze  een  boven- vlakte  had,en 

de  twee  overige  jagten  't  volk  berg- 
den.   d'Inwoonders  moeder -naekt, 
verfchrikt  door  't  befchouwen  defer 
vreemdelingen ,  namen  de  vlucht  na 
dichte  boffchaedjen.  De  Spanjaerden 
achterhaelden  een  vrouw :  welke  met 

Spaenfche  wijn  en  lekkernyen  wel 
onthaelt ,  en  een  aengetoogen  wit 

hembd  ,  te  rugge  nahaer  voikgefon- 
den  is.  Weder-gekeert  vertelt 't  goed 
wedervaerenrwaerom  dan  d'eilanders 
eerlang  aen  boord  der  Spanjaerden  ko- 

men met  fchuitjens  uit  een  hout  uit- 
geholt :  zy  verruilden  goud  tegen  ko-  handelt  met 

raelen,  ftukkeng!as,meflèn,fchellen  d 
en  andere  fouiüery.  De  koning  Guac- 
canari/Io  gaf  bewijs  van  byfondere  toe- 

genegendheidrhielp  't  goed  uit  het  ge- 
bleven fchip  op  vhTchemdeed  bericht, 

hoe  ettelijke  beeken ,  van  hooge  ber- 

gen neder-geftort  ,onder't  zandgoud 
wentelden:onaengefien  by  defe  eilan- 

ders een  vreemde  voorfegging  lag;  na- 
mentlijk  ,  dat  gebaerde  mannen  uit 
verre  afgelegene  geweilenhaer  goden 
ter  aerde  foude  werpen  en  kinderen 
vermoorden.  Voorts  beduide  Guacca- 
naril/o,  om  watoorfaek  op  der  SpanT 

jaerdenaenkomü  de  vlugtnam.Z><?  Ca- 
nibalen  ftapten  fomtijds  te  land:  fleep- 
tcn  gevankelijk  weg  al  wat  grypen 
konden  :  de  jongens  wierden  gelubt, 
en  even  als  kapoenen  tot  een  vrolijke 

F  2e  mael- 

ders. 
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keert  n* 

Spanje : 
■word  feer 

•verheven : 

I     ;, 

reift  met 

[eventien xe'tlen  voor 
de  tweede 
mnel  na, 

Hifpaniola. 

maeltijd  gemeft :  volwafTene  mannen 

aenftukken  gekapt,  en  in  tonnen  ge- 
kuipt :  jonge  vrouwen  gefpaert  tot 

voort -teeling  :  oude  ten  ilaverny. 
Tien  Canibakn  zijn  beftendig  tegen 
honderd   Haytins.    Eindelijk   ftond 
Guaccanarillo  't  bouwen  van  een  houte 
huis  toe  ,  ten  verblijf  voor  acht  en 

dartig  Spanjaerden  ,  die  de  geiegend- 
heid  des  lands  naerftigfouden  door- 
fnuffèlen,  terwijl  Colonus  een  keer  na 

Spanjen  deed.  En  defe  was  alhier  ten 

hoogften  wellekom  :  de  koning  Fer- 
dinand  maekte  hem  ammirael  der  0- 

ceaen  ,  en  fijn  brooder  Bartholom&us 

opperhoofd  op  Hijpaniola.  't  Goud, 

de  papegaeyen  ,  de  maftyx  ,  d'alöe 't  wonderlijk  brood Jucca ,  welker  zap 

't  doodelijkft'  vergif  heeft  ,  daer  de 

kruin  gefond  voediel  verfchaft.uit  Hij- 
paniola voor  't  hof  ten  toon  gebragt, 

bragt  ieder  in  verwondering.     Te 
meerde  vreemde  zeden  en  geftalten 

van  vier  naekte'wilden  (twee  waeren 

op  de  togt  overleeden)  met  goude 

ringen  door  de  neufen  en  lellen  van 
de  ooren  aller  oogen  na  haer  trokken. 

De  Caïliliaenfche  koning  liet  'tbe- 
gonne  werk  geenfints  lleeken.    Hy 
befteed  dan  veertien  karveelen  en 

driepynaffen  aen  de  beruchte  fcheeps- timmerman  JoanFonJeca.  L erlang  lag 

de  vloot  zeil-reed,  voorfien  van  dui- 

fend twee  honderd  krijgs-knechten, 
allerlei  hand- werkers  met  wijf  en  kin- 

deren, paerden,  varkens  geiten,  of- 
fen  .  gerit,  terwe,  boonen ,  erweten, 

fruit-boomen  ,  wijnüokken  en  ette- 
lijke monniken.    Den  tweeden  der 

Herft-maend  op  'tjaer  veertien  hon- 
derd drie  en  negentig  ftakze  in  zee : 

liep  ten  anker  voor  Ferrea,  'tlaetfte der  Canarijche  Eilanden  :  alwaer  geen 
drinkbaer  water  te  bekomen  was ,  dan 

't  geen  druipte  van  bedauwde  hoo- 
rnen in  bakken.  Zedert  verviel  Colo- 

nus ,  op  den  een  en  twintigfte  dag, 
tuflchen  de  Carihijche  Eilanden  voor 

een  eiland  't  geen  hy  de  benaeming 
Dominicus  toepafte  ;  doch  alfoo  on- bewoond bevonden  wierd  ,  maekt 
zeil  ,  en  ontdekt  verfcheide  kuften, 

alwaer  infchelijx  niet  vond  dan  yfe- 
lijkgrootehagediflèn  en  welriekend 

geboomte.   Voort-gefet  vond  de  Ca- 

nibalen  ,  langs  de  flrand  gehuchten 

van  twintig  of  dartig  hutten  bewoo- 
nende.  De  hutten  itaen  in  de  rondte  Hutten  d, 

uit  hout  kloots-gewijs  opwaerd  ge-  CanMen timmert :  buiten  zijn  lange  fparren  in 

d'aerde  geheyt  ,  binnewaerd  met 
korter  balken  gefchoort :  de  toppen 

rijfen,  niet  ongelijk  de  leger-tenten, 
boven  fpits  toe  :  't  dak  fchuilt  onder 

kondig  gevlochte  palm  boom  blaede- 
ren ,  vry  voor  in-wateren :  de  binnen- 
balken  zijn  rondom  gebonden  met 
touwen  van  kottoen  of  wortelen, feer 

gelijk  d'Europifchebraemen  :  over  de  . 
touwen  fpannenzc  bombazijne  kle- 

den ,  met  bullebakken  befchildert: 
aen  den  ingang  fhen  twee  rouwe 
beelden  op  houte  flangen  ,  niet  tot 

gods-dienit  ,  maer  ckraed  :  de  bed- 
iteeden ,  hoog  boven  d'aerde ,  leggen 
gevult  met  hooy  en  zijde  :  binnen 

groote  galderyen  plaetfenze  zuiker. 
Colonus  alhier  te  land  geflapt ,  vond  de 

Canibalen  gevlucht :  haer  huifen  voor- 
fien van  kruiken ,  potten ,  pannen  vol 

gezoode  menfchen-vleefch  ,  pape- 

gaeyen en  end-vogels  :  billen  en  rib- ben van  mannen  en  gemefte  jongens, 

aen'tfpitgereegen  ,  voor  't  vuurroo- ften  :  den  kop  eens  jongelings  uit 

welk  't  bloed  afdrupte  :  ftaepels  van 
afgekluifde  beenderen  ,  tot  punten 
aen  pijlen  gefcherpt.  Dit  eiland  ,  by 
d'inwoonders  Carucueria ,  veranderde 
Colonus  haer  naem  in  Guadalupe  ,  ter  Eiland 

oorfaek  't  gebergte  fich  aldaer  ver-  Cuadalul toonde  niet  ongelijk  de  toppen,  die 
Ejlremadura  in  Spanje  verheft,  beruch t 
door  eerv  wonderlijk  Maria  beeld. 

Dartig  vrouwen,  uit  de  naefte eilan- 
den gerooft ,  fond  hy  met  giften  aen 

de  gevluchte  Canibalen :  defe  quamen 
des  anderen  daegs  in.  groote  troppen 

gefchaert  ,  te  voorfchijn  ;  doch  foo 
haetl  zy  de  Spanjaerden  naderden, 
keeken  malkander  aen,  liepen  gelij- 

kelijk terugge  na  de  boffen aed jen.  Co- 
lonus dan  ,  geen  goede  verrichting 

beoogende  ,  vernielde  de  fchüitjens 
der  Canibalen  ,  en  (lak.  na  Matanino 

over.  Deverloftewijvcnop  Guadalu-  Wonin\ 
pe  deeden  bericht,  hoe  Mataninobe 
woond  wierd  van  vrou-volk.die  gefet 
ter  tijd  haer  met  de  Canibalen  vleefche 
lijk  vermengden;  de  meisjensbehiel denze 

-vrouwen 

'  Ma.iar.iw 
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denze  :  de  knechtjens  vielen  de  va- 
ders te  beurt.  Zy  bewoonen  onder- 

aerdfche  kuilen  uit  welke  fterke  te- 

genweer  doenmetpijien,  indien  ee- 
nig  man ,  buiten  de  gewoonelijke  tijd 
tot  by-flaepen  gefield  ,  dit   eiland 

ierkwaer-  derft  aen-doen.  Voorts  liep  de  vloot 

thtingên    voor  ̂ y  verfcheide  andere   vrucht- 
m  coio.    baère  eilanden  ,  welke  Colonus  noem- 

a'  de  Montferrato  ,  Roclondo ,  fant  Mar- 
tijn,fant  Cruz,by  d'inwoonders  Ayaya. 
Aen  dit  laetfte  Eiland  vonden  der- 

tig Spanjaerden  vier  honden  en  foo 
veel  vrouwen  ,  die  de  armen  ,  na  de 
manier  van  biddende  ,  voorwaerds 
Haken.  Dedartig  verbergden  haer  in 
een  hinder-laege  ten  einde  eenige  der 
gevluchte  Canibalen  by  de  kop  kree- 
gen :  wanneer  uit  zee  haer  op-deed 
een  Indiaenfch  fchuitje  ,  met  acht 
mannen  en  gelijk  getal  wijven.  De 

hinder-laege  deed  zein  aen  't  naefte 
fchip :  van  welkers  boord  gefvvind  ge- 

mande booten  af-ftaeken.  Doch  eer 
fich  de  Spaenfche  voor  pijlen  konden 

bergen ,  wierd  een  dood-gefchooten 
en  andere  fwaer  verwond.  Eenvrou, 

voor  welke  alle  eerbiedigheids  hal- 
ve neder  boogen  ,  trefte  feer  gewis. 

De  pijlen  ,  vol  weer  haeken,  waeren 

wegens  vergif  doodelijk.  De  Span- 

jaerden roeyden  terzijde  van  'tln- 
diaenfche  fchuitje  diervoegen  in ,  dat 

'/eywóed-  h£t  om  Aoeg-  En  aldus  eindigde  de 

eid  -van  Hrijd  niet  ,•  want  foo  wel  vrouwen- 
ndiaenra.  ̂ s  mannen  fwommen  en  fchooten  te 

gelijk .  Eindelijk  kregenze  een  on- 
diepe klip  onder  de  voeten,  en  te  ge- 

lijk nieuwe  moed  ;  doch  de  Spaen- 
fche met  nieuwe  hulp  uit  de  vloot  ge- 

flijft,  alle  gevangen,  uitgezondert  de 
zoon  der  Koninginne ;  want  die,  in  de 
zee-ftrijd  gefneuvelt ,  was  over  boord 
geworpen  .  De  gevangene  ,  voor 
Colonus  weder- fpoorig  getrokken, 
fchuim- bekten  van  ontembaete  ver- 

woedheid. Na  Caflilien  zedert  over- 
gevoert  behielden  haer  wreede  im- 
borft  diervoegen ,  dat  den  befchou- 

wers  een  kille  fchrik  om  't  hart  floeg. 
De  Spaenfche  vloot  ondertüflchen 

vervorderde  de  reis  na  Hifpaniola,  tuf- 
fche  verfcheide  eilanden,  welker  fom- 
migewoeft  en  dorre,  andere  graefig 

enbofchachtigfichop-deeden.'tKlein 

Van  jfmerica.  ^ 

j  vaertuig  liep  dicht  onder  de  kuilen : 
!  defwaerefchepen  hielden  dieper  zee- 

(  waard  ,  dewijl  d'Oceaen  hol  fchoot ,  en 
tegen  blinde  klippen  hemel's-hoog brande.  't  Eiland  Burichena  noemde 

Colonus  na  o.'  apoüel  Joannes.  Alhier 
behoorden  ettelijke  der  verloüe 
vrouwen  op  Guadalupe  te  huis.  Defe 
willen  foo  veel  befcheid  te  geven,  dat 
Burichena  dicht  bewoond  was  van 

gaft-vrije  menfehen  ,  dewelke  de  Ca- 
nibalenaldaet  geland,ten  weer-wraek, 
met  tanden  aen  flarzen  fcheurden , 

wanneer  d'  overhand  kregen  :  ander- 
fints  enthieïdenze  fich  van  men- 

fehen vleefch.#Z)e  Spanjaerden  von- 
den alleenlijk  een  groot  huis ,  omfet 

van  twaeif  andere5aïle  fonderinwoon- 
ders,  die  met  haer  koning  Chiafichio 
onder  de  lommer  der  boflchadjen 
vertrokken  ,  wanneer  deheedfte  da- 

gen 't  land  zengden.  Colonus  kreeg 
kundfehap  van  't  voorverhaelde  uit 
de  vier  Indiaeneu ,  die  hy  na  Spanje 

op  d'  eerde  hertógt.voerde,,  en  nu  we- 

derom bra'gt.  V ooi  Hifpaniola  ter  ree- 
de  geloopen ,  liet  een  aen  land  fetten , 
ten  einde  defe  bericht bragt  fijns  we- 
der-vaerens  aen  de  landfiuiden.  De 

drie  overige  dienden  fich  van  de  vol- 
gende nacht :  fbrongen  buiten  boord: 

en  kregen  door  fvvemmen  Hifpaniola 
onder  de  voet.  Minder  fwaerigheid 

f  O 

mzékzz.Colonus  in  de  vlucht  deler  tol- 

ken, dewijl  niet  twijfelden,  ofd'acht 
en  dartig  Spanjaerden  ,  gelaeten  op 
Hifpaniola  fouden  hem  dienil  genoeg 
doeru  om  met- d' eilanders  te  hande- 

len. Te  meer  alfoo  des  konink  Guac- 
canariiloos  broeden  twee  goude  beel 
den  ten  gefchenk  aen  Colonus .behan 
digde.  Doch  dek  vond  hem  fchandig  wW  de 
bedroegen ,  en  de  Spanfchebefettins  fSÏ/ 

o       *  i  vermoord 
binnen  'thoute  huis  tot  een  toe  om 

hals  gebracht,  't  Huis  lag  in  afTche. 
Men  lofte  ettelijke  reifen  'tgefchut, 
ten  einde  op  fuik  telken  te  voorfchijn 
quam  ,  indien  noch  ergens  iemand 
fich  had  gebergt-  Maer  niemand  don- 

derde ooit  op.  Want  (  gelijk  namaels 
bleek)  d'inwoonders  vermoorden 
d'achten  dartig  Spanjaerden ,  wegens 
ondraegelijke  ovedaft  gepleegt  met 

rooven,  maegden-fchenden  endood- 
flaen.  Degefantenaen  GuaccanariSo, 

F  3  digt 

Colonus kom-,  op 

Hifpaniola  j 
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ten  onderfoek  des  moor  ds  afgevaer- 

digt ,  bragten  befcheid  te  rugge:  Over 

't  magtig  eiland  Hifpatiiola  heerfchten 
verfcheide  koningen ,  van  welke  twee 

gaende  gemaekt  door  't  gerucht  van nieuwe  vreemdelingen  ,  met  twee 

heirlegers  de  vreemdelingen  afmaek- 
zijn  handel  ten.  Hy  was  haer  te  hulp  gekomen ; 
met  deko-    doch  bracht  niet  meer  te  weeg ,  dan 

dat  in  fijn  been  gequetft  wierd :  waer- 
om't  bedde  hield,  geplaetft  on  der  fe- 
ven  flaep-plaetfen  van  even  foo  veel 
by-wijven.  Guaccanarillo  loog  te  bot : 
alfoo  de  mark-graef  Sibilius ,  die  de 

bombazijne  doeken  om  't  been  op- 

lichte,  het  minflelid^teekennietbe- 
fpeurde  :  wefhalven  niet  getwijfelt 
wierd  ,  of  hy  was  fchuldig  aen  de 
moord  der  acht  en  dartig  Spanjaerden . 
Echter  verfcheen  Guaccanarillo  ,  des< 

verfocht,  voor  Colonus,  in  wiens  te- 
genwoordigheid langwijlige  fpraek 

hieldmeteen der  vrouwen,  van'tei- 

X^nAfantCruz  gelicht.  De  Spanjaerden- 
paftenzede  naem^^ri/wtoe.  Defe 

fprong  met  feven  maegdeft ,  by  dui- 
fter overboord  ,  fwom  weinigh  min- 

der als  een  mijl ,  eer  te  land  geraekte , 

en  aldaer  by  den  koning  Guaccana- 

rillo ,  welkers  toeleg  meer  en  meer' ontdekt  wierd  door  dufdaenige  voor- 
val. Wefhalven  Colonus  drie  honderd 

mannen  afvaerdigt,beleid  by  Melchio- 

rïus  ,  Hoieda  en  Gorualanus ,   om  't  ei- 
land te  door-fnuffelen ,  en  byfonder 

om  Guaccanarillo  elders  te  vangen. 

Melchiorius  ontdekte  een  wijde  rie- 
vier  ,  die  met  feer  kromme  bogten 

tuffchen  hooge  heuvelen,  weergal- 
mende vanfingend  gevoogelt ,  in  zee 

viel  uit  een  ruime  mond  ,  vergroot 

door  twee ftroo men,  wederzijds  in- 
vloeyende  ,  tot  bequaeme   berging 

voor  fchepen.  Alhier  fprongen  om- 
trend  honderd  gewaepende  eilanders 
cevoorfchijn  :  zy  fchreeuwden ,  wy 

zijn  geen  Canyhalen,  maer  Taynos  ,foo 

veel  gefegt  als  edelluiden.  De  Span- jaerden deeden  vredens  bewijs  ,  op 

welk  de  Taynos  naderden ,  en  haer  ge- 
ruft-hielden.  Dicht  byftond  een  lang- 
werpig-rond  huis :  de  buiten  omtrek 
maekte  twee  en  dartig  groote  fchree- 
den  uit :  de  verwelffels  waeren  kon- 
ilig  uit  veel-vervig  ried  gevlochten. 

I.  ui Orbe  Novo. 

Rondom  ftonden  dartig  mindere  wo- 
ningen. Hoieda  ontdekte  een  vloetuit 

hoog  gebergt  neder-geflort ,  alwa'er d'  in  woonders  aldus  goud  raepten.zy 

groeven  een  kuil  in 't  zand  ter  diepte  mnMijk 

van  een  arm ;  greepen  met  de  flinker  *™dr*'~ handeen  vuift  vol  zand  ,  en  fochten 
met  de  rechter  de  korrelen  gouds : 
die,  fonder  eenige  andere  moeyte, 

den  Spanjaerden  toereikten  :  de  mee- 
ile  korrelen  hadden  eens  cicerS  groo- 
te,hoewe!ookfommige  negen  oneen 

haelden  :  hoedaenig  Peter  Martyr  P«™ 
raedsheer  vanKaifar  Carel  betuigt  ge- 
fientehebbenin'tSpaenfehof,  door 
Colonus  overgevoert.  Voorts  kreeg 

hier  Hoieda  bericht,  hoe  defe  goud- 
ftroom  fijn  oorfprong  nam  in  't  rijk  , 
gehoorig  onder  Cacicus  Caunaloa ,  be- 

duidende een  Koning  van  'thuis  des 

qouds.     OndertufTchen  verkoos  Colo- '  cohmu 1  1  •  n     1      bouwt  ten 
nus  de  grond  voor  een  nieuwe  üad  ,^. 

opeenverheeven  heuvel,  in 't  noor- 
den van  Hifpanioïa.  Dicht  by  den  heu- 

vel rijft  een  berg ,  verfchaffende  fteen 
enkalk:  ter  andere  zijde  leid  een  rui- 

me vlakte  ,  diervoegen  vruchtbaer  , 
dat  nauwelijx  de  fon  foodaenig  land- 
fchap  befchijnt.  Defe  vlakte,  be- 
fproeit  van  verfcheide  droomen,  wel- 

ker groorile  een  veilige  haven  tegen 
de  wallen  der  nieuwe  ftad  maekt , 

brengt  overvloedig  allerlei  gewas 

voort,  niet  minfpoedig  als  fmaeke- 
lijk.  Meloenen  komen  tot  volkoo-  Wondere 
men  rijpheid  in  fes  en  dartig  dagen,  vruchtbaer 

terwe  binnen  twee  maenden.  Twee-  he^nfrt 
mael  'sjaers  brengen  boomen  en  daer  .• 

planten  vruchten  voort,  't  Zuiker- 
ried  krijgt  eens  arms  dikte  op  den  vijf- 

tienden dag.  De  wijngaerden  drae- 

gen overvloedige  troffen  in 't  tweede jaer.  Aen  dufdaenig  vermaekelijke 
vlakte  bouwde  Colonus  deftad  Ifahel- 
/rf,voorfien  van  grachten  en  wallen  te- 

gen alle  vyandehjke  indruck.  Bartho- lomeus  Colonus  wierd  tot  flee  voogd 

gefield.  OndertufTchen  gingd'Am- mirael  met  vier  honderd  mannen,  om 

goud-mijnen  op  tefoeke.  Twee  enfe- 
ventig  mijl  leid  de  valieye  Cihaua  van 
ifahella  af.  Soo  verre  boorde  Colonus 
over  fneile  vloeden  en  hooge  bergen. 
Alhier  bouwd  hy  een  flerkte  fant 
Thomas :  ea  verhandelt  voor  fnuiflery 

groote 
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groote  (tukken  gouds  aén  d'inwoon- 
ders ,  van  welke  d'overvloed  hadden 
in  haer  beeken ,  wiens  fanden  goud 
wentelden.  Voorts  beduidenze:  hoe, 

een  halve  dag  reifens  hooger  aen, 

meer  en  grooter  brokken  in  zaevel- 
achtige   aerde   gevonden  wierden, 
Weshalven  Luxanus  met  eenig  volk 

derwaerds  reift.   Nooyt  vermaekelij- 
ker  boflchaedjen  en  blijder beemden, 
als  door  welke  derwaerds  trok.  Het 

afgemaeide  gras  voor  de  paerden 

wiefch  in  vier  dagen  op  de  bergen  ho- 
eefi  wh  ger  dan  de  langfte  terwe.  C°l°nus->  n^ez 

"  fonder  groote  fchat  weder  gekeert  na Ifahella ,  begaf  fich  eerlang  met  drie 
jagtenterzee,  om  nieuwe  kuften  te 
ontdekken.   De  toeleg  gelukte.  Hy 
geraeckt  dan  voor Jamaica ,  alwaer  de 
eilanders  een  vinnige  kanswaegden, 

ten  einde  't  landen  beletten  ;  doch 

overwonnen,  namen d'aengebooden 
vriendfchap  der  Spanjaerdenzzn.  Ze- 
dert  kreeg  hy  G^in'tgefieht,  lanx 
welkers ftrandenfoo  lang  voer, tot  be- 

merkte een  eiland  te  zijn:  eindelijk 

z,ee,  om 
uwe  Un 
z  te  ont 

•Men. 

uitgeftapt  binnen  een  diepe  haven, 
aen  den  mond  met  twee  hooge  rotfen 
befet,  vond  twee  kleine  hutjens  en 
overvloedig  vifch ,  nevens  twee  acht 

voetige  flangen,tegen't  vuur  aen  hou- 
te  fpitten  braeden.  Nergens  kond'  hy 
menfchen  vernemen,  't  Volk  met  de 
gebraede  vifch  verfaedigt  liep  na  het 
naeft  gelegen  bofch  ,  alwaer  aen  de 
takken  ontelbaere  (langen  by  dunne 
touwen  flingerden,  fommigewaeren 
de  bekken  toegebonden ,  andere  de 
tanden  en  tong  uitgefcheurt.  Terwijl 

dieper  voortgaen ,  befchouwen  fchie- 
lijk  omtrend  feventig  mannen  op  de 

top  van  een  hooge  rotze.   De  Span- 
jaerden  wenkten  en  booden  gefchen- 

kenaen;  doch  vergeefs.  Een  einde- 
lijk quam  fchoor-voetende  af :  tot 

welken  Didacus  Colonus  (in  d'eerfte 

togt  by  d'ammirael  gedaen  ,  van  het eiland  Guanahaini ,  dicht  onder  Cuha 

gelegen ,  na  Spanje  vervoert)  toe-riep: 
fy  behoefden  niet  te  vreefen  :  haer 

foud  geen  leed  gefchieden.  Aldus  be- 
richt komen  gelijkelijk  af  :  maeken 

bekend 
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bekend,  hoe  door  haer  koning  ,  die 
een  andere  koning  ter  maeltijd  had 

genoodigt,  om  vifch  te  vangen  wae- 
ren  uit  gefonden  Bedankten  de  Span- 

jaerden, datze  de  Hangen  ,  fchaerfer 
als  de  vifch  te  bekomen  ,  en  voor  de 
fmaeckelijkfte  lekkerny  gehouden, 

ontdekt  niet  niet  hadden  opgegeten.  Colonus  vor- 
derde weftwaerdiïjntogt:  ontdekte 

een  vruchtbaerekuft,  en  de  mond  van 
een  vloed ,  wiens  water  fiedend  heet 
in  zee  üorte.  Weinig  verder  fag  hy 
viflchen  opeen  wonderlijke  wijfe.  De 
Vifch  Guaican  ,  niet  ongelijk  een  ael 
met  buiten  gemeingroote  kop,  waer 
over  een  vel  hangt  faksgewijs,  was 
aen  een  touw  vaft :  foo  haeft  ergens 

een  fchild-padde  of  eenige  vifch  bo- 
ven water  komt  ,  gevenfe  uit  haer 

fchuitjenbot:  gefwindfchietde  Gu- 
aican  als  een  pijl  uit  een  boog,  op  de 

and  ere  toe ,  en  nijptfe  met  't  velletjen 
over  de  kop  diervougen  vaft:  dat  niet 
loslact,  ten  fy  boven  water  lucht  ge 
waer  werd.  De  Spanjaerden  dienden 
fich  ter  maeltijd  van  de  fmaekelijke 

vangft :  hielden  voorts  ftreek  ten  we- 
llen :  en  liepen  voor  een  onbewoond 

eiland,  volganfen,  reigers  en  leely- 
ke  honden,  die  niet  haften.  Onder- 

tufTchen  geraektenfe  tuflchen  ontel- 
baere ondiepten:  de  kielen  ileepten 
over fandige  gronden  veertig  mijlen, 
't  Water  was  dik  en  wit  gelijk  melk. 
Eindelijk  geraektenfe  wederom  in 
een  volle  zee,  en  aan  de  voet  van  een 

hoogeberg  op  Cuba  te  land,  alwaer 
twee  fonteinen  feer  fmaekelijk  water 
uit  borrelden.  Een  fchutter  bofch- 

waerd  geflapt ,  terwijl  d'andere  de 
leggers  vulden  en  hout  hakten ,  fiet 
een  groot  man  met  een  lange  witte 
monnix-rok :  achter  welken  twee  an- 

dere en  voorts  noch  dartig volgden, 
even  eens  gekleed.  De  fchutter  vlugt: 
de  getabberde  wenkten,hy  foude  ftil- 

3e  flaen.  Colonus ,  hier  af'  verkund- 
fchapt ,  vaerdigt  ettelijke  gewaepen- 
de  naland.  Defe  vinden  aen  d'ander 
zijde  der  bofTchaedje  een  groore  vlak- 

te; doch  foo  hoog  van  gras  begroeit, 

dat  't  onmogelijk  ftond  door  te  ko- 
men: alfo 't  gras  meer  als  eens  mans 

lengte  maekte.  Des  anderen  daegs 
flapten  vijf  en  twintig  andere  uit ,  die 

niet  vonden  dan  voet  -  flappen  van 
groote  beeften  en  leeuwen,  als  oock 
in  een  bofch  troffen  druiven ,  welker 

ranken  door  hooge  boomen  gevlog- 
ten  hingen.  Colonus  zeilde  nog  wefte- 
lijk  langs  de  bogtige  ftrandenvan  Cu- 

ba: vond  een  kuft  met  water  over- 

flroomt :  aldaer  overvloed  van  pee- 

relmofielen :  en  federt't  gantfche  land 
vol  bergen,  welker  toppen  rookten. 
In  middels  wierd  de  vloot  feer  gerae- 

braekt  door  d'ondiepten ,  waer  over 
de  kielen  nu  en  danftieten.    Defpijs 

was  befchimmelt.    't  Water  liep  tuf- 
fchen  dereeten  in.   De  nood  vorder- 

de de  heriogt.  De  ftevens  dan  omge- 
keert  botflen  eerlang  tegen  fchild- 
padden  ,  met  welke  de  zee  gelijk  be- 
zacid  lag.   Colonus,  voor 't  laetft  op 
C# A? uitgeftapt ,  vondeen  naekt oud 
man,  die  aldus  hem  toe  fprak:  Di- 
dacus  voornoemd  verftond  de  tael, 

dewijl  met  die  van  Hifpaniola  eenig- 
fints  over  een  quam :  anderfints  was 
bevonden  ,  dat  Cuba  groote  verfchei- 
dentheid  van  fpraeken  heeft.  Gy  hebt, 
fprak  hy ,  tot  aller  verwondering ,  dit 

magtig  landfchap  ,  uit  een  andere  xvee- 
reld herkomflig,  befigtigt,    ikvermae- 
ne  u ,  niemand  te  befchaedigen ;  want  de 
zielen  der  boofdoenders  verhuifen  na 

duiftereplaetfen  :  terwijl  alle  vermaek 
te  wachten  fiaet  voor  lie j-hebbers  der  ge- 
meine  ruft.  Colonus  deed  tegen- berigt: 

hy  quam  ter  wraeke  vandemoord- 
daedïge Canibalen :  en  om  goede  In* 
diaenen  te  befchermen.  Op  Hifpaniola  Groote  on 

gekeert  vond  alles  bijfier  over-hoop.  ̂ ftfld 
Van  de  beftierders  binnenj Tfab e /la, on-  fpaniola. 
derling  verbittert,  vvaeren  de  Beniclij- 
ner  monnik  Boilus  en  PeterMargarites 

na  Spanje  gekeert,  om  haerklagten 
aen  't  hof  te  doen*  De  befettelingen 
hadden    goddeloos    omgefprongen 

met  d'ingefetenen :  maegden-fchen- 
den,  rooven,  moorden  ging  dage- 
lijx  in  fwang.  Weshaiven  de  Indiaenen 
ten  weer-wraek  alle  Spanjaerden  ,  foo 

meenig  om  een  hoek  kregen,  afmaek- 
ten.     Ook  lag  Caunaboa  rondom  de 
fterkte  ƒ?»/  Thomas ;  en  hield  Ho  ie  da 
flreng  belegert;  maer  verkundfchap 
van  Colonus  aenkomft,  brak  op :  en  ge~ 
raekte  eerlang  in  Spaenfche  banden. 
Ondertuffchen  hadden  de  inwoon- ders 
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ders  op  Hijpaniola  's jaer  te  vooreti  de 
zaey-tij diaeten  voor  by  gaen ,  en  alle 
eedwaren  bedorven ,  met  inficht,  fich 

om  der  Spanjaerden,  quyt  te  maeken 
doorhongers-nood :  welke  diervoe- 

gen  d'overhand  nam ,  alfo  haer  eigen felf  niet  hadden  voorfien ,  dat  binnen 

weinig  maenden  vijftig  duifend  men- 
ichen  by  gebrek  van  levens  middelen 
fneuvelden.  De  eilanders  bemerkten 

de  mifilag:te  meer  nadien  de  Spanjaer- 
den op  dufdaenige  voet  niet  konden 

verdreven  worden,als  dewelke  dage- 
lijx nieuwe  huifen binnen  de  ftad  ifa- 
hella  bouwden :  de  reddelofe  fchepen 
vernieuwden  en  digt  onder  de  goud- 
bergenCi^/^iop  een  heuvel,uit  welk 
verfcheide  fonteinen  borrelden,'t  (lot 
Conception  timmerden.  Groot  voor- 

deel trokkenze  door  defe  vafligheid : 
werwaerds  niet  alleen  overvloedig 
amber,barnfteen,  vermengt  bergwerk 
uit  filver  en  goud ,  en  braülien-hout ; 
maèr  ook  goud  toe-gevoerd  wierd:en 
zyföiiden  tienmaelmeer  hebben  be- 

komenden zy.tot  vadzfgheid  en  wel- 
luft  geneegen ,  den  arbeid  fchroom- 
den.  Echter  bragt  de  vloot  dit  jaer  bo- 

ven de  twaelf  hondet  d  pond  gouds  na 

Tmtu  sfanJ'en  °ver.  Ondertuffchen  vielen 

,feer.  d'inwoonders  klagtig  by  Colonus  over de  Spaenfchefoldaten,die,onder  den 

dek-mantel  van  goud  te  foeken ,  on- 
draegelijke  overiaft  bedreven :  wes- 
halven  verfochten ,  dat  hy  de  krijgs1 
knechten  binnen  haer  befetting  wil- 

de houden  :  zy  flonden  volvaerdig, 
om  alle  drie  maendenkottoen, amber, 

brafilien  hout ,  goud ,  na  een  gefielde 
fchatting,op  te  brengen. Colonus  wiens 
gefach  over  fijn  foldaeten  feer  klein 

was ,  ter  oorfaek fommige  moedwilli- 
•  ge  met  de  dood  hadgeflraft,  bragt 

evenwel  de  voorflagfo  verre,dat  aen- 
genoomen  wierd ,  hoewel  fonder  ge- 

volg ;  want  alfo  d'eilanders  door  hon- 
gersnood aemachtig,naeuwelijx't  le- 

ven behielden  by  kruiden  en  planten, 

die  't  veld  of  bolïchaedjen  leverden, 
konden  de  beding-putten  niet  na-ko- 

men. Terwijl  dan  't  werk  aldus  bleef 
Heeken ,  flapte  Cibauus  broeder  des 
gevangen  koninx  Caunaboa  ter  been 
met  vijf  duifend  man.  De  Spanjaerden 
trokken  hem,gefchaert  in  vijfflag-or- 

dens  onder  d'oogen;doch  alfoo  naekt 
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onweder. 

rover- 
nins. 

vogt ,  fonder  ander  geweer  dan  pijlen 
enknodzen,  geraekte  na  weinig  te- 

gen weer  door  de  ruitery  verftrooyt, 
op  de  vlucht ,  en  uit  de  vlucht  in  kete- 

nen. Een  groot  deel  bergde  fich  op 
fpitze  bergen.  Kort  na  defe  veld-ilag 
ontiloiid  een  groot  onweder ,  dierge 
lijk  niemand  beleefde.  De  donder-fla- 
gen  floegen  hier  en  daer  yfelijke 
brokken  van  de  bergen  af.  De  wind 
rukte  uit  'tooflen  boomen  en  huifen 
'tonderfle  boven.  Sommige  vloogen 
een  fluk  weegs  door  de  lucht.  Drie 
fchepen  (lingerden  in  de  haven  van 
nieuwe  kabels  af ,  en  flieten  aen  flar- 
zen-  DeSpanjaerden  verwachteden  uit 
een  nare  duiflernis  den  jongden  dag . 
d'Eilanders  fchreven  de  oorfaek  van 
'twoeden  deshemels  de  Spaenfe  god- loosheittoe.Ctów/j-  flelde  federt  orde 

op  't  bouwen  van  twee  nieuwe  fche- 
pen :  wanneer  de  zee  twee  voeten 

hoog  daer  H/Jpan/o/aRroomde ,  daer 
anderfmts  de  flranden  nooit  ilormen 

of  ebbe  of  vloed  gevoelen.  Inlente- 
maend  des  jaers  veertienhonderr  vijf 
en  negentig  keerde  Colonus  na  Spanje  : 
alwaer  binnen  Medina  delCampo  voor 

't  hof  opening  doed ,  wegens  de  ont- 
dekte landfcliappen/tdootvonnis  ge- 

veit  over  ettelijke  Spanjaerden,  en  by- 
fonder  d  handel  der  BenediclinerZtoi- 
lus,  die  hem  uit  enkle  bitterheid  in  de 

mille  met  d'hoflie  voorby  ging ,  ter- 
wijl aen  andere  fonder  ondedfcheid 

toereikte  :  alsook,  hoe  fijn  broeder  Merbvaer 
Bartholomtzus  feilig  mijlen  boven  Ifa-  d,se  ?er- 
bella,  niet  min  diepe  als  oude  putten  Zor'SZ 
hadgevonden,welkerbo  venlle  gront  thobm&m 

fes  duifentfchreden  lang,gezift,over-  C6lmu/" vloedig  goud  leverde :  voorts  hadhy 

aldaer  'tflot  Aurea  geflicht,  met  kleine moeite  binnen  drie  maenden;wantde 

aerde  uit  welk  'tgoud  fochten  diende 
gelijk  ten  lloffe  voor  drie  bolwerken. 
Maer ,  ter  oorfaek  de  fpijs  fchaers  om 

quam,vondfigbenoodfaekt  op  te  kra- 
men :  liet  tien  mannen  voor  befetting 

in  de  nieuwfc  flerkte  :  fond  drie  hon- 

derd eilanders  met  haer  opper-hoofd 
gevankelijk  na  Span)e:bóxx\\7x!t  flot£>0- 
mïnïco  aen  de  zuidzijde  van  Hifpanio- 
la :  van  waer  diep landwaerd  in-trekt 
tot  de  ïtroom  Na1ba.L2.ngs  defe  oever 
had  fich  de  koning  Beuchio  Anacauchoa 
tegen  de  Naibenjers  neder-geflaegen G  met 
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Prachtig  in 

haelen  -van een  koning 

ep  Hifpa- 
niola. 

friet  een  groot  heir,om  die,nevens  an- 
dere nabuurige  volkeren ,  onder  fijn 

gebied  te  brengen.  Bartholomceus^ot- 

dert  Anacauchoa  fchattingaf,  'twelk 
aenftonds  belooft  op  te  brengen :  ja 

hy  dankt 't  leger  af,  geleid  Barthölo- m<Eus  ,  dartig  mijlen  weegs  ,  langs 
een  pad  weder -zy  ds  of  met  hen- 
nip  bezaid  ,  of  met  katoen  -boo- 
men beplant,  na  fijn  paleis  Xaragua , 

gelegen  in't  wefte  van  HzJpaviola.Niet fonder  merkwaerdige  ftaetfie  ging 
d'intreed  toe.  Dartig  gemaelinnen 
des  konnix  hadden  de  voor-rang:alle 
moedernaekt ,  uitgefondert  de  fchae- 
melheid  meteenbombazijne  kleedje 
bedekt,  droegen  lange  palm  takken : 
fongen  niet  min  vreemd  als  zydan- 
ften.Achter  defe  volgdeneen  merke- 

lijk aental  maegden ,  buiten  gemein 
fchoon  ,  doch  Tonder  eenig  dekfel . 
Bartholomteus  Colonus  met  Anacuachoa 

binnen  't  paleis  geftapt  vond  een  ta- fel vol  allerlei  lekkernyen  toegedift , 
en  allenthalven  een  vriendelijk  ont- 
hael.   Des  anderen  daegs  uit  geleid 

tuffchen  reyen  van  danfende juffrou- 
wen na  een  ruime  vlakte,  fag  onvoor- 

fiens  van  achter  een  berg  twee  heir- 
legers  op  malkander  los  gaen  ,  niet 
fonder  weder-zijds  verlies.  Ten  zy 
Colonus  verfocht  had  de  flrydende  te 
fcheiden ,  meer  bloed  was  geftort. 
En  defe,  ettelijke  dagen  vriendelijk 

bejegent ,  keert  na  de  fchanfen  Ifa~ 
bella ,  Sperancia ,  Catharina ,  fantjacob , 
Turrita,  Concept  ion  en  Dominico:  be- 

vind ftijf  drie  honderd  Spanjaerden 
uit  fchaersheid  van  levens-middelen 

gefheuvelt ,  behalven  meenigte  zie- 
ken. By  fuik  ongemak  quam  een  twe- 

de.  Guarionexius ,  door  de  Spaenfche 

o  verlafl  lang  geringeloort,kreeg  vijf- 
tien duifend  man  by  malkander,  met 

welke  noch  eens  een  kans  wilde  wae- 
gen.  tegen  Colonus.  Maer  Colonus  hier 
af  heimelijk'  verkundfchapt  viel  de 
faemen-gefwoorene  diervoegen  on- 
voorfiens  op't  lijf,dat  de  toeleg  te  loor 
liep,en  alle  de  bevel-hebbers  'm  hech- 

tenis geraekten.  Om  de  ingezetenen 
te  verplichten,die  haerköningGawrio- 

nexius 
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tiexim  verbaeden,liet  Colonus  hem  los, 

fcherp  gewaerfchouwt  ficli  in't  toeko- 
mende voor  muitery  te  wachten.Niet 

minder quam  de ontflaekte na;  want 

niet  langer  duldende  de  mishandelin- 
gen die  de  Spaenfe  hopman  Roldanus 

Ximenez  dagelij x  pleegde,nam  fijn  toe 
vlugt  tot  de  woefte  Imdaerdüguauos, 
herkomftig  uit  de  Canil>alen,neder-ge- 
flagen  op  fleile  bergen:  verfoekt  haer 
byfland  tegen  de  Spanjaerden  :  krijgt 
toefegging  en  foldaten,  met  welke  hy 

't  land  wyd  en  zyd  af-ftroopt:foo  me- 
nig Spanjaerd'm  handen  verviel,dien- 

de  tot  een  fmaekelijk  wild-braed.On- 
dertuiTchen  wierp  üchXimenes  tot  een 
hoofd  op  van  feventig  muitelingen, 

die  gelijk  rafende  bloed-honden  d'in- 
gezetene  jammerlijk  mishandelden. 

Terwijl  alles  aldus  over  hoop  lag  in  't 
eiland  Hifpaniola,  {tak    d'ammirael 

ob?ms   chrifioffel  Colonus  voor  de  derde  reis 
rderei-  uit  de  haven  van  Barrameda  met  acht 

Hifta-  zeilen  na  Hifpaniola,den  dartigfle  van 
bloey-maend  des  jaers  veertien  hon- 

derd acht  en  negentig.  Om  de  Fran- 
fche  zee-fchuimers,die  greetig  paften 
op  de  Indifche  fchatten,te  mijden,fet- 
te-hy  flreek  na  Madera  een  vrucht- 
baer  eiland  van  koorn,  wijn,  zuiker, 
wafch  en  beeiten,tothetjaer  veertien 
honderd  twintig  onbewoond.  Alhier 

ter  reede  gelopen, vaerdigde  fes  fche- 
pen  voor  ainzHifpaniolaAiy  felf  volg- 

de met  twee  zeilen :  wend  de  ftevens 

op  de  Vlaemfche  eilanden  oiAcores :  de 
eerlte  benaeming  is  ontleend  van  de 
Vlaemingen  eerfte  bevolkers,  de  twee- 

de van  demeënigtefperwers  eertijds 

%errl}'  aldaer  gevonden.  Voor  Angra  hoofd- 
Angm .  ftad  op  Tercera  wierp  hy't  anker  in  de 

grond.  Tercera  begrijpt  feftien  mijlen 
ommegangs,is  vol  bergen,welker  top- 

pen puntsgewijs  toe-loopen-.uit  de  re- 
ten wafïchen  fchoone  wijngaerden : 

't  vlakke  land  brengt   overvloedig 
koorn  voort;  doch  kan  niet  langer  als 
een  jaer  goed  blijven.  Door  aerd-bee- 
vingword  de  grond  meenigwerf  ge- 
fchud:en  uit  verfcheide  fulferagtige 
plaetfen  vliegen  tulTchen  een  dikke 
fmook  flikkerende   vlamme  hemel- 
waerd.  Onder  de  itad  Angrafpnngt 
een  fontein ,  wiens  water  't  hout  in 
fteen  verandert.  De  ftormen  wayen 

Van  America.  ^  i 

alhier  fo  fel ,  datze  de  gebouwen  niet 
alleen  om  verre  \verpen;maer  felf  yfer 
en  allerlei  metfel-werk  allenskens 
flyten.  Binnen  Angra  onthoud  fich  de 
opper-gefach-hebber  over  de  negen 
Vlaemfche  eilanden. De  ftad  rondom 

beflooten  van  fpitze  rotzen ,  leid  na 
de  zee-kant  half-maens  gewijs,  alfoo 
aen  de  twee  uiterfte  einden  de  bergen 

Brefijl  weder-zyds  diep  in  döceaen 
uit-ftëeken  .  De  top  ten  wellen  is 
voorfien  van  een  hooge  zuil :  dierge- 

lijkeftaetookin'tooften.  Op  beide 
legt  geduurig  wacht  ;  welker  eerfle 
vijftien  mijlen  verre  de  fchepenuit 
Oojl-  en  Wejl-lndien  ontdekt ,  d'ande- 
re  die  van  Euroope  zeil-gingen.  Als 

't  vaertuig  meer  getal  dan  vijftien  uit- 
maekt  ,  waeyd  't  grootfte  koninx 
vaendel  boven  op  de  rotze  af.  Voorts 
is  Angra  in  verfcheide  ftratengefchikt 
afgedeelt.  De  ftee- voogd  enaerds- 
biflchop  bewoonen  elk  een  prachtig 
paleis .  Vijf  befiens  -  waerdige  ker- 

ken brengen  geen  klein  cieraed  toe. 
De  zee  valt  boven  gemein  vis-rijk ; 
doch  word  in  de  wintermaen  den  niet 

gevangen ,  wegens  d'onftuimige  gol- 
ven. Chrzjlofj 7el Colonus  ,  v oor  Angra 

ververfcht,  liep  langhs  d'Africaen- 
fchekufttufTchen  de  dartien  Hejperi- 
des  door.  Onder  de  middag-lijn 
door  ftilte  en  hette  diervoegen  ge- 

quelt ,  dat  't  vaertuig  fcheen  te  bran- 
den :  de  hoepels  fprongen  van  de 

leggers  af :  't  water  liep  door  't  ruim: 
fulx  niet  dan  een  gewiffe  dood  voor 
oogen  fag  ,  wegens  ondraegelijke 
hette  en  dorft.  Acht  dagen  duurde 

nu  't  ongemak ,  wanneer  de  wind  uit 
den  zuid-ooften  opftak,fulx  na  't  we- 
ften  een  groote  gang  maekte.  De* 
laetfte  der  hooymaend  ontdekt  hy 

drie  hooge  beigen.  't  Land  genae- 
dert  kreeg  een  aengenaeme  reuk  van 

liefelijke  bloemen  'm  de  neus  ,  en 
eindelijk  eenbequaemehaeven.  Al- 

hier uitgeftapt  vond  bezaeide  lan- 
den, voetftappen  van  vee;  doch 

geen  menfchen.  Des  anderen  daegs 
evenwel  komt  een  fchuitje  met  vier 
en  twintig  jongelingen  uit  de  wal 
zeewaerd  roeyen.  De  ammirael 
wenkte  vergeefs  aen  boord;  alfoo 
dies  te  harder  nae  land  fpoeyden  s 
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fiende  geduurig  om  met  verwonde- 
ring over  de  groote  fchepen.  Hy  ge- 

bood dan  op  trommelen  te  flaen,  de 

trompetten  te  blaefen  ,  ten  einde 
haer  aldus  na  fich  lokte.    Doch  fy, 

fülx  opvattende  tot  een  teiken  des 

ftrij  ds ,  vervaerdigen  alles  tot  tegen- 
weer.  Ondertuüchen  achter-haelde 

't  groot  Spaenfche  fchip  d'Indiaen- 
fche  fchuit ,  in  welke  een  hoet  en  an- 

dere fnuiftery  geworpen  vvierd.    De 

eilanders ,  hier  door  verfet  ,  maek- 
ten  mijnen ,  als  of  een  verfoek  te  land 
toe  ftonden  ;  maer  pakten  eerlang 
met  de  vlucht  haer  weg.  Colonus  dan 

vervordert  de  reis ,  komt  onder  Pa- 

ria ,  alvvaer  een  vifichers-pink  ont- 
dekt.  Dit  vaertuig  was  gelaeden  met 

oefters :  welke  ,  wanneer  tot  fpijs 

genuttigt  wierden,  zijn  bevonden 

vol  peerlen  te  fteeken.  Defe  kofte- 
lijkheid  maekte  wegens  haer  over- 

vloed geen  waerdije  uit.   Voor  een 

gebrooken  fchotel  en  verroeft  mes 
ruilden   de   Spanjaerden   vier  lange 

overvloed   peerl-fnoeren .   Zedert  in  de  flroom 

1™Jlerlen'  Cumana  ter  reede  geloopen,kreeg  ver- 
fcheide  naekte,  mannen  aen  boord, 

omhangen  met  goude  armringen  en 
peerlen.    Defe  deeden  bericht ,  hoe 

zy  t  goud  uit  de  bergen  en  flroomen 

verfaemelden ,  en  de  peerl-oefters  in 

de  naefl-gelegenezee  vifchten.  E  eni- 

ge Spanjaerden  wierden  aen  landheer- 
lijk  onthaelt  door  de  koning  en  des 
felfs  foon :  geleid  binnen  haer  paleis, 

zijn  geplaetfl  op  banken  ,  konflig 

gewrocht  uit  ebben-hout:  gefwind 

bragten  de  dienaers  allerlei  lekker- 

nyen  en  fmaekelijke  wijn.  Maer  de- 
wijl de  levens-middelen  fchaers  om- 

•  quaemen  voor  de  vlootelingen,  en  de 
terwedoor  vermufdheid  hand  over 

hand  bedorf ,  vond  Colonus  geraed- 
faemfl  den  peerl-handel  by  beter  ge- 

legendheid  te  hervatten.  Voort-ge- 
fet  bevond  de  zee  hoe  langer  hoe  on- 

dieper :  fulx  't  jagt  naeuwelijx  vlot 

colonus  is    ging. By  dit  ongemak  quam  een  twee- 
in  groot  ge-  de.  d'Oceaen ,  volgras  begroeid,  wei- 

gerde doortogt :  een  flroom  ,  diep 
(  dartig  ellen  ,  breed  twintig  mijlen , 

florte  uit  bogtige  oevers  met  zulk 

een  drift  zeewaerd,  dat 't  water  he- 
mels-hoogfchuimde.    Nooit  liep  Co- 

Roldanus 

quaeds  uit 
tegen  Colt 
nas. 

Boek: 

knus  grooter  gevaer.  Hy  fmijt  dief- 
halven  over  ilaeg :  en  komt  den  acht 
en  twintigfte  van  oogft-maend  des 
jaers  veertien  honderd  acht  en  ne- 

gentig onder  Hifpaniola  ten  anker, 
't  Las  alhier  byfler  over  hoop.  Rolda- 
nus  Ximenes  weigerde  d  orde  van  Chn-  recht  veel 

ftoffel  Colonus  te  volgen  :  fchreef  brie- 
ven aen  de  Spaenfche  koning,  in  wel- 

ke hy  den  ammirael  en  fijn  broeder 
leelijk  afmaelde.    En  defe  fweegen 
niet:  als  die  den  koning  vertoonden 
de  vervloekte  fchelm -Hukken  van 

ontucht,  diefllal ,  moordery  enmuy- 

'  tery  by  Ximenes  gepleegt :  verfoch- 
ten  hulp-benden ,  ten  einde  de  fchul- 
dige  verdiende  ftrafontüng.  Onder- 
tuffchen  waeren  de  Ciguauos  van  haer 
bergen  met  wrede  voetftappen,  flerk 
fes cluifend mannen,  afgeftapt.  Bar- 
tholomxus  Colonus  voerde  tachentig 

voet-knechten  en  weinige  ruiters  te- 
gen  dit  leger  aen ,  welker  gedaente  WTO^/^ 

meer  duivelen  dan  menfchen  ver-  vilden: 
toonde;  want  alle  liepenfe  van  den 
hoofd-fchedel  af  tot  de  knyen  toe , 
met  fwarte  vlakken  gefchildert  op  de 

naektehuid:  'thair,  in  duifend  tui- 
ten geflrengelt,  flingerde  over  de 

fchouwders.   Soo  haeft  de  Spanjaer- 
den door  de  flroom  meinden  te  wae- 

den ,  quamenfe  uit  een  naby-gelegen 
boflchaedje  metyfelijk  getier  gevloo- 
gen  :  fchooten  duifenden  pijlen ,  om 

d'over-togt  te  beletten.     Ten  zy<afe 
Spanjaerden  fich  wiften  te  bergen  ach- 

ter groote  fchilden ,  zy  hadden  meer 
volk  verlooren.    Na  eenige  tegen- 
weer  fetten  de  Ciguauos  bofchwaerd. 
d'Overwinnaers  gevolgt  kregen  al- 
daer  een  vinnige  neep  ,  alfoo  haer  de 
kleederen ,  fchilden ,  hand-bufTen  en 

lange  pieken  tuffchen  de  ruigten  qn- 
bruikbaer  waeren :  daer  de  Cigudüos 

als  wilde  fwynen  door  't  geboómt 
liepen,  enmeem^Spanjaerdmet  pij- 

len velde.  Weshalven  Colonus  af-trekt 

na  Caprono,  alwaer  de  koning  Maio- 
hanexius  acht  duifend  Ciguauos  by  een 
had.    Niet  fonder  gevaer  en  gebrek 
hardebolde    Colonus   drie   maenden 

achter  een ,  eer  fy  Maïobanexius  t  on- 
der-bragt,  ende fijn land-fchatting  af 
perfte.  De  goede  dienflen  van  de  ge- 

broeders Chrijlojfeltn.  Bartholomazus 

Colo- 

' 
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Colontts  wierden  eindelijk  niet  wel  be- 
loont :  alfoo  de  befchuldigingen  des 

goddeloofen  Ximenes  by  't  Spaenfche 
hof  geloof  verdiende ,  door  opruyen 

van  d'hoo  velingen;  want  verkund- 
fchapt  wegens  de  groote  fchatten  in 
de  nieuw-ontdekte  landen ,  jookten 
ieder  om  zeerfl  derwaerds  te  gaen 
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flaet- volger  van  Colonus  na  Hifpaniola 
gefchikt  met  vier  zeilen.  Naeuwe- 
lijx  aldaer  te  land  geflapt,  of  hy  werpt 
den  ammirael  en  des  felfs  broeder , 

beide  aen  handen  en  voeten  geklui- 
flert,  in  twee  fchepen ,  die  nae  Spanje 
af  llaeken.  Alhier  ter  reede  geloopen 

wierden  door  'skoninx  laft  ontflaekt, 
en  met  Hatelijk  gevolg  te  hoof  geleid: 
alwaer  drie  volle  jaren  fich  onthield. 
Doch  alfoo  enkel  brande,om  nieuwe 
landen  te  ontdekken ,  lichte  hy  den 

weigerden ,  de  maene  foude  wraek 

nemen , '  en  alle  verdelgen  :  ten  wel- 
ken einde  morgen  avond  ten  negen 

uuren  aen-nam  een  bloedige  gedaen- 
te.Defe  menfchen,  onkundig  in  's  he- 

mels loop,  verwonderden  haer,  als 
ter  gefeider  tijd  de  verduiftering  der 
maen  befchouwden  :  weshalven  al- 

meteenig  opper-bewind ,  teneinde  lerley  ver  verfing  lieten  volgen.  MÈeifirijdmet 

fich  verrykten.  En  dewijl  Colonus,  aen  Porefius  ,  die  met  't  kleine  vaartuig  Fcrefmi 
welk  de  koning 't  hoogile  gefachop-  |  geen  zee  konde  bouwen,  keer  de  te 
droeg ,  in  de  weeg  ftond ,  moeft  die  J  rugge,  van  voornemen  fich  te  dienen 

man  aen  kant  geholpen.  De  toeleg  van  een  der  fchepen,  voor  )amaico ̂ ^  ge- gelukte.  Frans  Bombadilla  word  tot  ankert  ;  doch  beide  waerenfe  wei- 

nig te  vooren  in  de  grond  geflaegen.  • 
Colonus,  hoewel  uitermaten  verfwakt,  . 

trekt  Porefius  onder  de  oogen  :  en 
krijgt  hem,  na  een  bjoedig  gevegt,ge- 
vangen.  Doch  aldus  eindigde  de  fwa- 
righeid  niet :  ter  oorfaek  nergens  ee- 
nig  vaertuig  te  bekomen  was,  om  van 
Jamaico  af  te  geraeken.Eindelijk  word 

hy  eens  met  d'Indifche  vhTchers,  die 
aen-naemen  den  hof-meefter  Dida- 

cus  Mendoza  na't  eiland  Dominica  over 
te  voeren:  ten  einde  aldaer  twee  fche- 

negende  van  bloey-maend  desjaers  j  pen  huurde;  in  welke  na  Spanje  te  rug- 
vijftien  honderd  en  vier,  nevens  fijn  ge  mogtkeeren.  De  toeleg  gelukte, 
broeder  Bartholomazus ,  met  vier  fche-  (  Doch  na  weinig  dagen  uit-ruftens  aen 

pen  d'ankers  voor  Cadix.  Gelukkig  ( 't  Spaenfche  hof,  \Vier:dColonus  over- 
liep de  togt  af  tot  Hifpaniolatot;doc\\  vallen  van  een  fwaere  fiekte  :  fulx, 

alhier  door  Bomb.adilla  belet  aen  land  den  achtften  der  bloey-maend  des 

te  komen  ,  vond  zedert  d'eilanden  ' jaers  vijftien  honderd  en  fes  ,  den.  Jterft. 
Guanixa  en  Veragua  :  beloopen  van  geeft  gaf.  Ondertufkhen  geraekte 

een  fchrikkelyke  florm  verloor  twee    't  werk  op  Hifpaniola  hoe  langs  hoe 
meeruitdeplooy.  alfoo  Bombadilla , 
met  Ximenes  vereenigt ,  enkelijk  toe- 

leiden ,  om  goud  by  een  te  fchraepen, 
niet  fonder  ondraegelijke  quelling 
der  eilanders.  De  koning  Fardinand, 
hier  af  verkundfchapt ,  vaerdigt  der- 

waerds Nicolaes  Olanda  met  dertig  zie- 
len. Olanda  tot  onder-koning  gekoo- 

ren  liep  na  veertig  dagen  voor  Hifpa- 
niola ten  anker.  Op  fijn  aenkomfl 

vertrokken  Bombadilla  en  Ximenes. 
De  fchat  van  tien  honderd  duifend 

dukaeten  en  vier  honderd  Spanjaer- 
den  voerden  vier  en  twintig  fchepen 
na  Spanje .  Gods  wraek  volgde  de 
vloot:  als  welke,  eerlang  door  een 

yfelijke  florm  beloopen  ,  nooit  ty- 
ding  o  ver-liet,  op  wat  hoogte  geble- 

ven is. 

zeilen :d'andere  twee  bouwden  naeu 
wer  nood  zee:  de  ruimen  fchommel- 
den  vol  water.  Weshalven  te  rugge  na 
Cuba  enfamaico  keert,alwaer  een  groot 
deel  der  vlootelingen  door  ongemak 
fneuvelden.  Hier  quam  by  de  weder- 
fpannigheid  des  hopman  Frans  Pore- 

fius, die  fich  met  een  merkelijk  aental 
bootsvolk  in  geroofde  fchuitjens  der 
lndiaenen  na  Hifpaniola  begaf.  Wes- 

halven d'eilanders,  fiende  Colonus  ne- 
vens weinige  uit-geteerde  in  onmagt 

leggen,  voor-naemen  hem  te  ver- 
moorden :  ten  welken  einde  belet- 

ten ,  dat  geen  verfch  water  of  eenige 
e  eet-waeren  konde   bekomen.     En 

't  had  gedaen  geweefl ,  ten  zy  fich 
diende  van  een  aerdige  vond :  bedui- 

dende natüentlijk  hoe  hy  een  zoon 
der  maen  was  :  indien  zy  lijf-togt 

G 

Togt 
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Togt  Van  f  let  er  Alfonfm  Nignus. 

' '  Ignus ,  aengeprikkelt  doorfom- 
inigematroofen,  die  met  Colonus 

aen    de  peerl-eilanden   waren  ge- 
weeft  ruite  een  fchip  op  eigen  ko- 

llen toe ,  onder  bedingli ,  volghens 

'skoninx  orde,  dat  geen  kuiten  op 
vijftig  mijlen  mogt  aendoen ,  welke 
Colonus  bereeds  ontdekt  had.    Doch 
hield  niet  minder  als  fijn  woord; 

want  binnnen  de  haven  Curiana  ge- 
loopen  ruilde  aldaer  tegen  fchellen, 

naelden  ,  glas  en  diergelijke  fnüi- 
ftery  een  groote  meenigte  peerlen , 
by  de  eilanders  aen  boord  gebragt: 
alfoo  Nignus  Hechts  dartig  man  had , 

weshalven  fich  in  't  eerft  op  ftrand 
vol  volk  geengfints  betrouwde.Twin- 
tig  dagen  langh  duurde  de   handel. 

Ondertuflchen  bevond  hy  d'ingeze- 
teiïe  van  Curiana  gaft-vry  en  rekke- 

lijk. Sulx  eindelijk  te  land  uit-ftapte 
en  bevond  de  hutten  uit  hout  getim- 

merten met  palm-boom  bladeren  ge- 
dekt dangs  d  nuifen  lagen  hooge  heu- 
velen oefter-fchelpen ,  welker  vifch 

ten  fpijs,  en  peerlen  tot  cieraedver- 
ftrekten.   Anderfints  leefden  ook  by 
konyen ,  fafanten  ,  paeuwen ,  haefen, 

duiven  ,  ganfen ,  end- vogels  ,  har- 
ten, wilde  fwynen  en  brood  uit  ge- 

ftampte  wortels  gebakken.     Voorts 
vertoond  Curiana  feer  dichte  en  hoo- 

ge boflchaedjen  ,   uit  welcke  des 
nachts  een  naer  gehuil  van  wild  ge- 
diert  wijd  en  zijd  klinkt.   Maer  on- 
aengefien  yfeiijke  beeften  haer  tuf- 
fchen  'tgeboomt  onthouden  ,  flap- 

ten d'inwoonders ,  ftout  op  boogh- 
fchieten  ,  't  wild  onder  d'oogen.   Zy 
felf  zijn  bruinachtig ,  draegen  lang 
gekruld  hair.  De  tanden  maekenze 
wit  met  kruid,  geduurigtuflchende  j 

lippen  gehouden.  De  vrouwen  paf- 
fen op  de  land-bouwery :  de  mannen 

oefenen  fich  in  d'  oorlog  ,  jaght  en 
danferyen.  Zy  houden  jaerlijx  mark- 

ten ,  werwaerds   van    alle   kanten 

koop-waeren  toe-brengen  ten  rui- 
ling. De  mannelijke  roede  word  be- 

flooten  tuüen  twee  fchelpen.    Haer 

goudkomt  uit'tlandfchap  Cauchieta, 
fes  dag  reifens  ten  weften  van  Curia- 

na afgelegen.     Derwaerds  dan  wend 
Nignus  :  en  loopt  aldaer  ter  reede  den 
eerften  der  flagt-maend  des  jaers  vijf- 

tien honderd.     Qnverbaeft  voeren 
de  Cauchieters  aen  boord ,  en  bragten 

goud,  meer-katten  ,  fchoone  pape- 
gaeyen  en  kotoen.  De  mannen  fchee- 
nen  na-y verig  over  haer  vrouwen ; 
want  als  een  Spanjaerdtenig  vrouw  te 

na  quam  ,  ging  de  man  tuuchen  bei- 
de ftaen.  Doch  Nignus ,  voort-gezeild 

langs  de  ftrand  ,  vond  eerlang  een 
volk  van  wreede  inborft.  Twee  dui- 

fend in  getal  vertoonden  haer  gewae- 

pend,  om  't  landen  te  beletten.    Wes- 
halven geraedfaemft  over  ftaeg  te 

fmyten  na  Curiana.  Niet  lang  had  Ni-  Gevegtv, gnus  die  ftreek  gehouden  ,   of  ver-  d?cZil 
viel  onder  achtien  fchuitjens  der  Ca-  fc». 
nibalen ,    die  op  de  menfchen-jagt, 

volgens  gewoonte  ,'  gingen.     Defe 
fetten  los  op  't  Spaenfche  fchip  toe : 
vallen  by  alle  kanten  vinnig  aen;doch 

door  't  gefchut  verfchrikt  ,  houden 
af.  Een  fchuitje  wierd  achter-haeld, 
en  in  'tfelve  twee  mannen  :  d'ande- 
rebergden  fich  met  fwemmen.     De 
eene  lag  aen  handen  en  voeten  ge- 
kluiftert:  wiftfooveel  te  beduiden, 

dat  hy  des  anderen  daegs  foude  ge- 
flacht  worden  ,  gelijk  bereeds  ge- 
fchied  was  aen  fijn  makkers  ,   met 
welker    vleefch    de  Canibalen  een 

vroolijke  maeltijd  gehouden  had- 
den.    Nignus  maekte  de  gevangene 

los :  gaf  hem  verlof,  om  den  gevan- 
gene Canihal  nae  eigen  goed-vindert 

te  handelen.     En  defe  wierd  dier 

voeghen  met  ftokken  ,   fchoppen, 

byten  ,  krabben    af-  gerofcht ,   dat 
halfdood  bleef  leggen.   Voorts  ont- 

dekte Nignus  op  de  kuft  Paria  een  zolu^ 
wonderlijk  zout ,  welk  de  zee ,  on- 
ftuimig  over 't  vlakke  land  gerolt,  en 
namaelsbedaert,  doordefonmaekt. 

't  Zout  moet  opgenoomen,  eeree- 
nige regen   valt  ;   want  anderfints 

fmelthet,  en  zijgt  in  de  aerde.  By 
tij  ds   verzaemelt ,   word   hard   als 

fteen:  fulx  uit  'tfelve  kannen  en  pot- 
ten toe  Hellen ,  die  de  Pariaenen  te- 

gen vreemde  koopmanfchap  verrui- 
len.    Nignus  voor   de  tweede   reis 

op  Curiana   uitgeftapt ,  fpeelde    al- 
daer twintigh  dagen  mooy  weder, 



Ontdekkers  Van  Ammca. 

gelmifveïl  by  een  voornaem  edel- 
man ,  aen  wiens  deur-ftyl  de  kop  van 

een  Canibal  gefpykert  hing  ,  tot  een 
*****   zege-prael.  Hy  fag  ook,  hoe  delij- 

ken der  voornaeme  perfoonaedjen 
over  horden  en  langfaem  vuur  uit-ge- 
fpannen  ,  allenskens  droogden  om 
bewaerd   te  worden   tot  afgoden- 

'     dienft.   Een    onwaerdeelijke  fchat 
<**  ge-  Peerlen  voerde  Nïgnus  na   Spanje : 

e»-      wanneer  met 't  boots-volk  over  hoop 
geraekte ,  ter  oorfaek  de  meefte  buit 
voor  fich  felf  weg-flak ,  en  felf  den 

koning  't  bedonge  vijfde  deel  ont- 
hield. Hier  over  by  Ferdinand  de  Vega 

landvoogd     over     Galicïen    aenge- 
klaegd,  en  ter  hechtenis  befteld,  is 

eindelijk  na 't  Spaenfche  hof  gefon- 
den ,  by  welker  vonnis  de  peerlen 
voor  prijs  verklaert  zijn :  aengefien 
Nignus  de  felve  geruild  had  op  Curiana 

tegen  's  koninx  duidelijk  verbod |  na- 
mentlijk,dat  niemand  op  vijftich  mij- 

len naderen  mogt  de  kullen  by  Colo- 
nus ontdekt.  Doch  dewijl  fuik  bevel 

doorgaens  in   de   wind  geflaegen 
wierd ,  ieder  jookendé  na  peerlen , 
fond  Ferdinand  na  Curiana  ettelijke 
opfienders ,  die  van  koninx  wegen  de 

j*     peerl-vaügftfoudengaedeilaen.  De- 
£    fe,  vergefelfchapt  met  merkelijk  aen- 

tal  krijgs-knechten ,  nevens  fes  mon- 
nik en  ;  dwongen  feer   ongenaedig 

d'inwoonders  tot  de  viflchery  van 
peerlen.  d'Overlaft  liep  foo  hoog,  dat 

.    eindelijk  in  de  morgen-ftond  te  fa- 
men-rotten  ,    en  alle  de  Spanjaerden 
aen  kant  hielpen.  Na  dat  over  de  lij- 

ken een  wijl  tij  ds  gehuppelt  hadden, 
rechtenze  van  de  felve  een  vrolijke 
maeltijdtoe.  Weinige  evenwel  wae- 
ren  met  een  karveel  den  dans  ont- 

fprongen  na  't  eiland  Dominicus  :  wel- 
ker  opper-hoofd    Didacus   Colonus, 

zoon  der   beruchte  Chrifloffel ,  aen- 
ftonds  den  hopman  Ocampo  met  drie 
honderd  man  affchikte  na  Curiana  : 
alwaer  fonder  iemand  te  verfchoo- 

nen  neder-hakte  foo  meenig  achter- 
haelde.     Hy  fcheen  enkelijk  toe  te 
leggen  om 't  eiland  t'ontvolken  ,  als 
d'ingezetenen  fich  op  genaede  en  on- •   genaede  o  ver-gaven.  En  dewijl  haer 
dienft  ten  peèrl-vangft  noodig  achte, 
fpaerde  d'over-geblevene  :  gebood 

vijf  en  twintig  hutten  aen  den  oever 
te  ftichten ,  welke  hy  de  benaeming 
Toledo  toe-pafte.  Zedert  ging  dé 
peerl- viflchery  wederom  voort. 

Togt  "vanViiicmt  J&nes  'Tinton. 

TTjEn   eerden  van  winter-maend -*-^desjaers  veertien  honderd  ne- 

gen en  negentig  ging  Pinzon  uit  d'ha- ven  Palos  zeil  met  vier  karveelen.Hy 

voerde ,  op  d'eerfte  togt  die  Colonus deed  ,  onder  des  felfs  beleid  ,  een 
fchip :  fulxgroote  ervaerendheidhad 

'm  dezee-vaert.    Boven dllefperides 
beloopen  door  een  fwaere  ftorm,ont- 
dekte  ten  dardendag  een  vlakke  kufi 
alwaer  uitftaptê ;  doch  vond  niet  als 
menfchen-voetftappen,en  des  nachts 
hooge  vuuren  geftooktnade;manier 
van  een  neder-geflaegen  leger.    Met 
den  dageraed  trokken  veertig  Span- 

jaerden derwaerds ,  tegen  welke  twee 
endartig  vervaerlijke  mannen  pijlen 

en  boog  ten  flry d  bereiden :  't  overi- 
ge heir  volgde,  De  Spanjaerden  boo- 

den  vreede  aen  ;   doch  zy  floegen 
alle  onderhandeling  af.  Des  anderen 
daegs  wierd  niet  gevonden  dan  haër 
voetftappen ,  eens  foo  groot  als  die 
van  een  gemein  man.    Zedert  ont- 

dekte Pinzon  een  wyde ,  doch  on  die- 
pe ftroom.  Alhier  geland,  ontmoete 

op  een  heuvel  een  fterke  trop  Africae- 
nen.     Om  tot  handel  te  noodigen, 
wierp  hy  haer  een  fchelle  toe ,  en  een 
der  wilden  hem  een  klomp  gouds : 
welk  als  een  Spanjaerd  foude  oprae- 
pen,  vallenze  gelijkelijk  op  den  Span- 

jaerden. Niet  lang  had  hy  fich  kon- 
nen  verdedigen ,  ten  zy  hulp  kreeg. 
Hier  ontftond  dan  een  heevig  ge- 

vecht, welk  Pinzon  quam  te  ftaen  op  *ÖJ«S? 
een  merkelijk  aental  gequeften  ,  acht 
dooden  en  eenjagt.     Soo  verwoed 

vochten  d 'Africaenen ,  dat  den  vloot 
in  't  water  na-fwommen ,  en  een  boot 
weg-fleepten.  Pinzon  verviel  einde- 

lijk in  een  foete  zee:  bevond  d'oor- 
faek  der  foetigheid  te  ontflaen  uit  de 
meenigte  wyde  ftroomen ,  dië  met 
fterke   drift  in  d'Oceaen  vallen  uit 

't  landfchap    Mariatamhal.'    Zedert 
kreeg  hy  de  kuft  Paria  aen  boord : 
en  met  verwondering  een  geficht 

'  'van 

Pinzon 
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van  boomen, welke  geen  feftien  man- 
nen in  't  rond  konden  befluiten.  Tuf- 

fchen  dit  vreemd  geboomte  fag  hy 

immers fo  vreemden  viervoetig  wan- 

fchepfel.  't  Voorfte  gedeelte  geleek 
na  een  vos ,  'tachterfte  na  een  aep: 
de  voeten  waerenalsdermenfchen  : 
't  had  nacht-uils  ooren  :  onder  de 
buik  flingerde  een  veilige  fak,in  welk 

jongen  droeg,  die  niet  eer  tevoor- 
fohijn  komen ,  dan  als  haer  ko ft  ken- 

nen raepen,  of  omtefuigen.  Pinzon 
vong  fuik  een  beeft  met  drie  jongen : 
de  jongen  ftierven  op  de  reis;  maèr 
de  moeder  is  levendig  binnen  Qrana- 
da  aen  den  Spaenfchen  koning  ver- 

toond. Ses  honderd  mijlen  had  hy 

langs  de  kuil  Paria  afgeleid:  wanneer 
een  vreefelijke  ftorm  twee  karveelen 

voor  fijn  oögen  't  onderfte  boven 
keerde,  en  de  derde  van 't  anker  af- 
iloeg :  't  vierde  ftampte  ook  diervoe- 

gen,  dat  de  ribben  kraekten ,  en  't  wa- 
ter door  verfcheide  lekken  in-gudf- 

de.  Weshalven  na  land  om-fag,  ten 

einde  't  leven  bergde.  Hy  was  nu  met 

fijn  fcheeps-voik  op- 't  drooge  ge- 
raekt ;  doch  geenfints buiten  gevaer. 
alfoo  niet  dan  de  dood  voor  oogen 

fag,  het  zy  by  gebrek  van  voedfel, 
het  zy  door  verwoedheid  der  in- 
woonders.  Men  begon  voorteilaen 
een  kort  einde  te  maeken  met  onder- 

ling moorden :  hoewel  andere  oor- 
deelden chriflelijker  te  zijn ,  fich 

dood  te  vechten  tegen  de  wilde  land- 
zaeten.  Terwijl  aldus  wanhoopig  be- 
raedflaegen,ftilt  de  ftorm :  ookquam 
'tkarveel ,  welk  van  't  anker  fpilde, 
wederom  te  voorfchijn.  Ieder  her- 

vatte nu  moed.  Pinzon  lapte  de  twee 
fchepen ,  foo  veel  doenelijk  was ,  en 

liep  denlaetften  der  herfft-maendop 
'tjaer  vijftien  honderd  binnen  de 
Spaenfche  haven  voor  Palos. 

Togt  Iran  yimericm  Vefput'w. 
\TEfputius  Florentyns  edelman  voer- 
*    de  vier  zeilen ,  toe-getaekelt  op 

koften  des  koninx  terdinand.    Den 

twintigile  der  bloei-maend  van  'tjaer 

veer- 
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veertien  honderd  {even  en  negen- 

tig ,  lichte  hy  't  anker :  ververfchte 
aen  de  Canarifche  eilanden  :  liet  het 
zedert  door-ftaen  tot  Paria  toe  :  al- 

waerhy  d'inwoondersmet  fpiegels, 
fpelden  ,  fchellen  en  andere  fnui- 
ftery  diervoegen  aen  fijn  fnoer  kreeg, 
dat  dagelijx  goud  aen  boord  brag- 
ten.  Dit  volk  gaet  moeder-naekt : 
.  felf  de  fchamelheid  onbedekt ,  foo 
wel  vrouwen  als  ma#nen  :  haer  ver- 

ve is  rofachtig  :  fchrappen  't  hair 
des  lichaems  kael  af  :  op  't  hoofd 
voeden  de  vrouwen  eenig  hair  : 
hebben  breede  en  platte  aengefich- 
ten  ■,  fulx  voor  foo  verre  konnen 
fchijnen  uit  Tattarye  herkomftig  : 
overtreffen  d' Europeer s  verre  met 
loopen  en  fwemmen :  de  wijven  felf 
derven  twee  en  drie  mijlen  fonder 
yaertuig  of  eenig  driftig  behulp  haer 
in  zee  begeven.  In  gewis  fchieten 
kennenze  geen  gelijk.  De  pijlen 
zijn  vanfcherpe  vis-beentjens  voor- 

fien.  Zy  gebruiken  ook  pieken  en 
knodfen.  De  vrouwen  volgen  de 

mannen  in  d' oorlog  ,  om  te  drae- 
gen alles  't  geen  ten  reis  noodig  is. 

En  defe  konnen  op  de  fchouders 
laften  torzen,  veertig  ja  vijftig  mij- 

len verre ,  welke  geen  drie  Spanjaer- 

den  van  d'  aerde  oplichten.  Zy  er- 
kennen noch  opper -hoofd  in  den 

ftrijd,  noch  in  land  beftier.  Zyvech-  haer 
ten  uit.ingebooren  haet  tegen  de  na-  JJJJ* buuren  ,  ten  einde  wraek  nemen 

wegens  haer  bloedverwanten  ,  die 

kampende gefneuveld  zijn,  of  eeni- 
ge  gevangene  lanfluiden  verloflen. 
Defpraekvaltfacht,  tuiïchen  de  tan- 

den en  lippen  gemaekt :  verfcheelt 

t'  eenemael  van  de  tael  der  om-leg- 
gende volkeren.  Wanneer  eten ,  fit- 

ten op  de  aerde  neder  :  flaepende leg- 

gen'm  hang-makken ,  aen  twee  ftij-  ." 
len  valt  gemaekt :  by  nacht  ftooken- 

ze  vuur  onder  d'hang-makken:boven 
de  felve  maekenze  vaft  vis  -  wand , 

H  vis, 
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vis,  korven  en  kalabaiTen.  In  gevoeg 

te  doen  zijnze  fchikkelijk  ,_.aJfoo  el- 
ders om  een  hoeck  gaen ;  maer  in  te- 

gendeel maekenze  haer  water  ,  foo 
wel  mannen  als  vrouwen ,  voor  ieders 

oogen  fonder  fchaemte.    De  trouw 

grijpt  hier  geenïjntsftand.  Eenman 
neemt  foo  veel  wijven  gelijk  goed- 

vind ,  en  verlaetze  wanneer 't  hen  be- 
lieft ,.  fonder  de  minfte  reden  te  ge- 

ven, 't  Selve  recht  is  ook  by  de  vrouw 
omtrenddenman.  Zybaeren fonder 

pijn  :   de  kraem- vrouwen  felf  waf- 
fchen  d'  eerfl -gebooren  kinderen  in 
de  ftroom ,  en  keeren  aenftonds  tot 

haer  gewoonelijken  arbeid.   Als  op 
haer   mannen    vergrammen  ,    drij- 
venzeten  wraek  de  vrucht  met  ver- 

gif af.    De  huifen  zijn  gebouwt  ge- 
lijk klokken  uit  hechte  balkan  ,  bo- 
ven met  palm-boom  bladeren    ge- 

dekt.   Sommige  maeken   fuik  een 

ruimte  uit,  dat  wooning  verfchaf- 
fen  voor  fes  honderd  menfchen.  Al- 

le feven  of  acht  jaer  verhüifenze  : 

ter  oorfaek,  gelijk  voor-geven  ,  de 
lucht,  door  der  menfchen  ademen 

en  afgank   te    mets  befmetting  na 
fich   trekt.    De  rijkdom  beftaet  in 

veel  vervige  pluimen  en  fnoeren  ge- 
vlochten uit  vis  beentjens  ,  groene 

en  witte  fteentjens  ,   welk  cieraed 
aen  't  hoofd  ,  armen,  beenen,  ooren 
en  koonen  dient.    Goud  en  peer- 
len  haelen  de  minfte  prijs  op.  Geen 

koopmanfchap  word  gedreven.   De 

grootfte  vriendfchap  beftaet  in  't  o- verleveren  van  wijf  of  dochter  tot 

by-flaepen.    De  dooden  begraeven- 
ze  in  vochtige  aerde  :   plaetfen  op 

tgraf  fpijs  en  drank.    Doch  andere 
onderhouden  een  andere  gewoon- 

te :    namentlijk  zy  vervoeren  den 

kranke  in  't  naeft- gelegen    bofch: 

leggen  hem  neder  in  een  zijde  hang- 
*  mak  ,   tuffchen  twee  boomen  uit- 

gefpannen  :   danfen  thans  rondom 

de  kranke  den  gantfchen  dag  :  fet- 
ten  by  hem  broot   en  water  voor 

vier  dagen  :  en  kijken   voorts  niet 
meer  na  hem  om.    Naeuwelijx  ie^ 

mand  of  hy  fterft  van  ongemak  :  foo 

nochtans  eenige  wederom  ter  been 

geraeken  ,  worden  godsdienftig  ge- 
eert  van  de  bloedverwanten.  Won- 

e  k  : 
de  rl  ijk  e 

genees- middelen   gebrui- 
kenze  tegen  de  ziekten.    Soo  haeft 
eenig  menfch  de  koorts  krijgt ,  moet 

gedompelt  in  koud  water  :  dan  te- 
gen een  heet  vuur  gebaekert ;  voorts 

gejaegt  ,  tot  ademloos  neder-zijgt: en  eindelijk  te  bedde  befteld.    Zy 

laeten bloed,  niet  in  d' armen  of  op 
de  voet  ;   maer  in  de  lendenen  en 

kuiten.   Somtijds  vaftenze  vier  da- 

gen ,   om  de  gefondheid  te  bewa- ren,   't  Brood  beftaet  uit  een    ge- 

ftampte  wortel  ,   welke  de  benae- 
ming   draegt  van  Jucha ,  chamhi   of 
ook  ignamc.     Een  leeuw    kan  niet 
wreeder  eenig  aes  verfcheuren  ,  als 

zy  haer  gevangene  vyanden.  Doch 

Vefputïus ,    ten    vollen   bericht  we- 
gens   de    gelegendheid   van    Varia 

licht  het  anker,  geraekt  op  den  fes- 

ten dag  binnen  een  bequame   ha- ven.   Alhier  te  land  geftapt  vond    &nj 

twintig  huifen  in  't  midden  van  een  ™| 
meirtjen  op  dikke  paelen  gebouwt.  ungeb 

Ieder  huis  had  een  ophael  -  brug,' 

over  welke  zy  gingen  uit  'teenehuis 
tot  het  ander.  Soo  haeft  d'inwoon- 

ders    de  Spcwjaerden    gewaer   wier- den trokkenze  de  bruggen  op  door 

verbaeftheid.   Ondertuüchen  nader- 
den twaelf  fchuitjens,  uit  een  boom 

geholt ,  na  de  Spaenfche  fchepen : 
de   roeyers  verwondert    over    der 

feive  groote  ,  dorften  ,   hoewel  ge- 
wenkt ,  niet    aen   boord  komen  ; 

maer  vluchten  tot  een  hoog  geberg- 
te :  foo  nochtans  dat  bewijs  gaven 

van  weder  komft  ,  gelijk  dan  ook 
weder -keerden  met  feftien  jonge 

dochters  ,    van  welke  vier  in  een 

Spaenfche  booü»over-fetten.  Zy  felf  mn^ 

roeyden  tuffchen    de  fchepen    van  sevefl d'  eene  boord  tot  de  andere  :   be- 

betoonden    allenthalven   een   min- 

faeme vriendelijkheid:  wanneer  on- 
voorfiens  een  groote  trop  oude  wij- 

ven na  ftrand  vloogen  ,  die  'thair uit  't  hoofd  rukten  ,  en  yfelijk  mif- 

baer  maekten  ,  hoedaenig  de   uit- 
terfte   nood   den    menfch    gemei- 

nelijk  afperft.    Op  dit  gefchreeuw 

fprongen  de  vier  Indiaenfche  doch- ters   buiten    boord  :     de   mannen 

dreven  een  jagt  pijlen  uit  de  fchuit- 
jens na  de  fchepen    :  ja  fommige 

fwom- 
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fwommen  met  Icnodfen  onder  wa- 
ter ,  welke  fchielijk  boven  ftaken, 

en  lloegen  de  na-fleepende  booten 
aen  Aarzen.  De  Spanjaerden  ,  dien- 

den fich  van  'tgefchut  :  waer  door 
de  drang  der  aenvallers  dapper  dun- 

de :  fulx  eindelijk  na  't  land  de 
vlucht  namen.  Vijf  wierden  ach- 
terhaeld. 

Vefputius  vond  ongeraden  by  dit 

ongafl-vry  volk  langer  te  vertoe- 
ven. Na  tachentig  mijlen  langs  de 

wal  gehouden  had  ,  liep  binnen  een 
bequaeme  haven.  De  ftrand  ftond 

gepropt  met  menfchen',  die  alle  eer- 
lang fich  bergden  binnen  een  na-by- 

gelegen  bonehaedje. 
De  Spanjaerden  wierden  in  ver- 

wondering weg- gerukt  ,  wanneer 
in  de  hutten  vonden  een  meenigh- 
te  Hangen  ,  roofterende  •  aen  fpit- 

ten  tegen  't  vuur  :  onder  alle  hing 
een  gevleugelde  ,  en  een  andere, 
wiens  bek  toe -gebonden  was  met 
touwen  gevlochten  uit  boom-ballen, 

draeide  d'oogen  gantfch  vervaerlijk. 
Zy  lieten  eenige  fnuiftery  binnen 
de  hutten  leggen  ,  ten  einde  door 
fuik  lok  -  aes  den  gevluchte  tot  ge- 
meinfaeme  onder- handeling  noo- 
digden. 

De  vond  gelukte  ;  want  des  an- 
deren daegs  quamen  d  Americaenen 

onbefchroomtaen  boord  :  verfoch- 

ten  haer  gaft-vryheid  mogten  be- 
toonen  aen  de  Spanjaerden  ,  indien 
met  haer  beliefden  te  trekken  drie 

dagh-reifens  landwaerd  in  :  alfoo 
flechts  alhier  by  de  zee  -  kant  voor 
een  tijt  hutten  op-floegen  om  te 
viflchen. 

Drie   en  twintigh  floute  gaften , 
wel  gewaepend,  beflonden  de  togt 
te  waegen.    Defe  over  bergen  ,  da- 

len en  ftroomen  gereid,  quamen  ein- 
delijk in  een  dorp  beftaende  uit  ne- 

gen huifen  ;  doch  gepropt  met  in- 

woonders.  Wonderlijk  ging  't  ont- 
haeltoe.  Mendanfte,  fong,fprong, 
tierde  ,  fchreyde  rondom  de  vreem- 

delingen.  Ieder  bood  fijn  vrouwen 
en  dochters  aen  tot  vleefchelijke 

vermenging.   OndertufTchen  groei- 

de 't  getal  der  bekijkers  hand  over 

59 hand,  uit  d' omleggende  geweften 
derwaerds    toe-gevloeyd  :    verfoe- 

kende   zy  de  Spanjaerden  t'  haeren 
huifen  mogten  onthaelen.   En  defe 
lieten  fich  gefeggen.   Negen  dagen 
brachtenze  over  met  fmullen  ,  dan- 

fen  en  by-flaepen.    Afgemat  keer- 
den weder  na  de  vloot  ,  langs  een 

weg  van  twintig  mijlen  ,  niet  fon- 
der   gefelfchap  van   meer   als   dui- 

fend Amerïcaenen  t    draegen  de    elk 

om  zeerfl  gefchenken  voor  d'am- 
mirael    Vefputius .     Alle   quamenze 

binnen  boord  ;  doch  fprongen  ge- 

lijkelijk in  't  water  ,    en  dompels- 
den-  onder  ,  wanneer  't  gefchut  af- 

ging.    Doch  onderricht,   hoe  flu- 
it e  donder -flaegen  uit  den  hemel 

af-bragten  tot  vernieling  der  vyan-  . 
den  ,  bezaedighden  een  weinigh  : 
noemden  de  Spanjaerden  Charabi ,  foo 
veel  als  voïjfe  mannen.   Dit  land ,  in 
de   Mexkaenfche   inham  ,    geleegen 
op    drie   en    twintig   graeden    ten 
noorden  ,   liet  Vefputius-  aen  üuur- 
boord   leggen  :    voer  lanx  bogtige 
kullen  acht  honderd  en  feftig  mij- 

len ,  nooit  buiten  'tgeficht  der  fel- 
ve  :    en  fette  eindelijk  binnen  een 

haeven  ,    wiens    gelijk   nooit  be- 
fchouwde.    Alhier    bragt    hy   een 

maend  foek  met'therflellen  van  de 

gekrenkte  fchepen  ,  waer  toe  d' in- woon ders   een  behulpfaeme  hand 

leenden.    En  defe  klaegden  bitter- 
lijk ,  hoe  jaerlijx  een  wreede  land- 

aerd   herwaerds  over-fcheepte  ,  uit 
een  eiland    honderd  mijlen   af  ge- 

legen. Dit  volk  hield  buiten  gemein 
verfchrikkelijk  huis    :    Aagten  ,  na 

gevoelige  pyniging  ,  al  wat  achter- 
haelde  ,  fonder  zuigelingen  te  ver- 
fchoonen .     Weshalven   verfochten 

byfland  tot  weer-wraek  :  zy  wil- 
den  de  vloot  met  fchuitjens  vol- 

gen. Vefputius  nam  aen  de  uitroeying 

van  foodaenige  bloed- dorftige  men- 
fchen :  en  ten  bewijs  ,  dat  fijn 

woord  foude  fland  doen  ,  konden 
{even.  in  canooen  ,  tot  getuigen 

en  weg-wijfers  ,  nevens  hem  onder 
zeil  gaen.  Op  den  fevenden  dagh 

liepenze  voor 't  eiland  7/yter  reede. H  z  Alhier 
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Alhier  ftond  de  ilrand  befet   met 

naekte  mannen ,  welker  lichaemen , 

fterk  en  'm  een  gedrongen  ,  allerlei 
vervenen  veel-vervige  pluimaedjen 

om  d'armen,  beenen  en  't  hoofd  ver- 
toonden. Zy  droegen  niet  alleen  pijl, 

boog  en  piek  •  maer  ook  groote  vier- 

kantige fchilden.  Soo  haefldoelrae- 
men  konden,fchooten  een  ontelbaere 

jagt  pijlen  op  de  naderende  Spaen- 
fche  booten.  OndertmTchen  voer  Ve- 

fputius  met  de  karveelen  dicht  onder 
de  ftrand  :  gaf  vuur  met  fchroot  uit 

'tgefchut  :   fulx  eerlang  een  groote 
moord  aen  rechte.  Twee  en  veertig 

Spanjaerden  evenwel  te  land  gefpron- 
gen  vonden  haer  niet  weinig  benard. 

DeCanibalen,  op  't  getoet  van  hoornen 
te  zaemen  gedromt,  drongen  tegen 

de  kogels  in,  engeraekten  hand-ge- 
mein  :  ten  zy  de  Spanjaerden    door 

hulp-benden  geftijft  wierden  ,  had- 
den tekortgefchooten.  Twee  uuren 

iiing  de  zegen  twijfelachtig  :  thans 
namen  de  Canïbalen  de  vlucht.    Des 

anderen  daegs  wierdde  flrijd  hervat, 

met  geen  minder  geluk  voor  de  Span- 
jaerden, dewelke  de  vyanden  verjoe- 

gen, haer  dorpen  en  fchuyten  in  koo- ien fetten  ,  twee  honderd  twee  en 

twintig  gevangene  na  Spanje  afvoer- 
den :  alwaër  den  vijftiende  van  Wijn- 

maend  des  jaers  veertien  honderd 
acht  en  negentig  ten  anker  liepen. 

Tweede  togt  Kleine  ruft  genoot  Vefputius  :  als  die 
-uanveftu-  nauwelijx  {even.  maenden  te   land 

bleef ,  wanneer  'tbewind  kreeg  over 
fes  zeilen,  met  welke  van  Cad/z-zee- 
waerd  ftak.  Ververfcht  aen  de  Cana- 

rifche  eilanden,  wend  de  (levens  zui- 
delijk. Zedert  vijf-hondert  mijl  ge- 

vordert  ,    ontdekt  een   verdronken 
land,  metfwaere  flroomen  befpoelt 

en  hooge  hoornen  befet.    Nergens 

deedenfichop  voet  flappen  van men- 
fchelijke  bewooning.    Eerlang  voor  ! 

een  eiland  vervallen,kreeg  een  fchuit v 
en  twee  gevangenen ,  welker  manne- 

lijkheid even  te  vooren  was  afgefne- 

den ,  gefchikt  ter  flagting  by  de  Canï- 
balen ,  die  alle  onderhandeling  affloe- 

gen.  Weshalven  tachentig  mijl  voort- 
fet  onder  een  onbekend  eiland  ,  al- 

waër eenig  goud  ruilde ,  en  vijf-hon- 
dert peerlen  voor  een  fchelle  :   de 

Wondert 
den  var, 

tius. 

peerlen  vielen  wel  aldaer  niet;  doch 
zyroofdenze,  gelijk  beduiden,  van 
haer  vyanden  weftwaerd  af-gelegen  , 
die  overvloed  hadden  defer  kofle- 
lijkheid.  Weinig  gedenkwaerdigviel 
op  de  toet  voor.  Alleenlijk  dienen 
aengeteikent  de  woelte  zeden  van  beeflack 

een  beeflachtig  volk  op  een  fchrael  v°lk> 
eiland.  Om  de  hals  hingen  twee  uit- 

geholde kawoerden,  d'een  vol  witte 
gedampte  wortels, d' andere  volgras. 
Zy  propten  de  mond  met  gras  ,  en 
herkaeuwden  gelijk  de  koeyen :  flae- 
ken  een  ftokjen,  door  fpeekfel  nat  ge- 
maekt,  in  de  geftampte  wortels,  en 

defeop  die  wijfein  de  mond:t'zamen 
geknaeuwt  haelden 'tuit  de  mond,  . 
en  beftrooyden'tgeknaeuwde  met  de 
gefeide  wortels  :  fulx  herhaeldenze 
ten  verfcheide  reifen  ,  eer  den  fpijs 

door-flikten.  Nergens  was  verfch  wa- 

ter te  bekomen  ,  dan  't  geen  uit  den 
daeuw  vergadert  wierd  in  groote  bla- 

deren ,  niet  ongelijk  d'  efels-ooren. 
Nergens  eenige  wooningen :  zy  be- 

hielpen haer  onder  dichte  boomen , 

met  gedroogde  vilTchen.  Voort  ver- 
dient het  aengeteikent,  hoe  Vefputius 

een  na-bygelegen  eiland  ontdekte, 
alwaer  reufen-voetftappen  vond.  Ne-  vreemde 

gen  Spanjaerden  ,  een  mijl  landwaerd  ™«»W in  geflapt ,  fagen  in  een  ruime  valleye  sp^Ü 

vijf  groote  hutten ,  en  binnen  defelve  dmug« 
twee  oude  wijven  en  drie  jonge-^'^ 
dochters,  ieder  eens  foo  lang  als  een  ƒ«*. 

gemeinman.  De  oude  vrouwen  noo- 
digden  de  Spanjaerden  ten  eten  :  en 
defe  faten  nu  ter  aerde  neder  ,  fpijs 

nuttigende :  beraedflaegden  ,hoe  een 
der  reusinnen  mogtenna  Spanje  ver- 

voeren, om  voor  geld  te  laeten  kij- 
ken: wanneer  fes  en  dartigreufen  op  ; 

flag  quamen.  Nooit  yfelijker  men- 
fchen  befichtigde  de  fon.  Den  Span- 

jaerdenxeefen  d'hairen  te  bergen.  Ie- 
der reus  droeg  een  boog ,  pijlen  en 

knodfen.  Met  woeft  gedruifch  bin- 
nen geflapt  ,  flonden  verfet  over 

de  negen  vreemdelingen  :  hadden 

't  onderling  feer  dro'k.  Goed  raed 
was  hier  duur  voor  de  Spanjaerden. 
Sommige  oordeelden  geraedfaemfl 
de  vuur-roers  te  lofTen ,  en  tufïchen 

de  damp  over  de  gevelde  lijken  te 

ontfnappen.  Andere  oordeelen ,  fich te 
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te  dienen  van  minfaeniebejeegening, 

verre  'tgevoegelijkft.  Die  voorflag 
wier  d  ge  volgt.  Soo  haeft  buiten  d'hut- te traden,  volgden  de  reufenop  een 
fteen-worp ,  en  voegden  haer  fnelder 

of  langfaemer  gang  na  't  gaen  der 
Spanjaerden.  Defe  geraekten  einde- 

lijk aen  ftrand ,  en  van  ftrand  in  de 

'  booL  Naeuwelijx  ftaekenze  af,  of  de 
reufen  vloogen  toe ,  fchooten  vinnig, 
fwommen  defchuit  achter  na;  doch 

verfchrikt  door  de  flag  van  twee  ge- 
lofte Hukken  gefchut,  keerden  land- 

waerd  ,  en  bergden  fich  op  't  naeft 
gebergte.  Vefputius  begon  eindelijk 

te  denken  op  de  hertogt ,  alfoo  de  Ie-  j 
vens-middelen  fchaers  om-quamen ; 
de  vlootelingenmagteloos  gerooftert 

een  geheel  jaer  onder  de  heete  mid- 
dag-lijn. Hy  wend  dan  de    {tevens 

t'huifwaerd  :  dreef  in  de  wederom- 
reis  een   voordeelige   handel   met 
fchellen  en   glaefen  tegen  duifend 

mark  peerlen.  De  inwoonders  ver- 
eerden hem  ettelijke  oefters ,  welker 

fommige  honderd  en  dartig  peerlen , 
andere  meer  ,  andere  minder,  tul- 

fchen  de  fchelpen  bellooten.  Wan- 
neer haer  vólkoomen  wafdom  heb- 

ben vallenze  van  felf  uit  de  fchel- 
pen: die  vaft  hangen  vergaen  te  mets. 

Den  tiende  der  Wijn-maend  quam  de 
vloot  behouden  voor  Cadiz  ten  an- 

ker. Zedert  floeg  Vefputius  hem  ne- 
der binnen  Sivilien ;  doch  wierd  eer- 

lang ontbooden  na  lishon  door  de 
Portugeefche  koning  Emmanuel,  om 
met  drie  fchepen  nieuwe  kuften  op 
tefoeken.  TufTchen  de  Canarifche  ei- 

landen en  Afrka  zeildenze  door  fop 
veel  vifch ,  niet  ongelijk  een  braefem, 
dat  binnen  een  uur  de  booten  byna 
volfchepten.  Defe  vifch  heeft  ronde 
dunne  fchubben  ,  fcherpe   tanden  , 
fteenen  in  de  herfenen  ,  een  hoekig 
hart ,  een  blaes  vol  wind ,  roode  ftaert 
en  vinnen  :  aeft  op  zee  kroos,garnaet 
en  oefters  :  is  feer  fmaekelijk.  Vijf 

graeden  bezuiden  de  middag -lijn 
vond  hy  een  groote  trop  naekte  men  - 
fchen  boven  op  een  hooge  rotze, 
wenkende  de  Spanjaerden  by  haer. 
Twee  verftouten  fich  derwaerts  te 

gaen  ,  onder  beding  van  weder  te 
keeren  na  vijf  dagen.  Middelerwijl 

quamen  ettelijke  vrouwen  ,  verfoe-   Wrew.e kende  te  handelen ;  doch  dewijl  haer  j^^en/hhe 

fchroomachtig  toonden ,  trad  een  on-  vrouwe». 
gewaepende  jongeling  .onder   den 
hoop  toe.Ieder  befchouwde  hem  met 
fonderlinge  verbaeftheid  :  wanneer 
een  oude  vrouw  meteenknodze  van 

den  berg  afliep  ,  en  den  jongeling 
diervoegen  trefte ,  dat  dood  ter  aerde 
viel.  Men  fleepte  aenftonds  den  ver- 

moorde by  debeenentenbergop :  al- 

waer  aen  frakken  gekapt,  voor  't  vuur 
gebraden  en  opgegeten  is.  Zy  toon- 

den voorts  aen  de  Spanjaerden  ,  hoe 
d'andere  even  foo  aen  kant  waeren 

geraekt.  Op  ftrand  Honden  de  man- 
nen ,   fchooten  vinnig  met  pijlen, 

't  Geraedfaemft ,  het  anker  te  lichten. 

Honderd  en  vijftig  mijlen  voort  ge- 
fet,  geraekte  voor  de  Brefilfche  kufl : 
voer  zedert  langs  de  wal  zuidelijk 
aen ,  tot  op  twee  en  vijftig  graeden, 

Drie  Brejiliaenen  quamen  gewillig  o- 
ver,  om  na  Portugalte  trekken.  Doch 

't  weder  verergerde  hand  overhand  -. 
de  koude  neep  onlijdelijk  :  de  ftor- 
men  verhieven  de  golven  hemels- 
hoog.    Vefputius  dieshalven  laet  de 

kuft  der  Patagones  en  de  ftraet ,  na- 
maels  na  Mage liane s  genoemt,  achter 

uitleggen  :  verbrande  voor  d'uithoek Sierra  Leona  een  fchip  :  en  bragt  twee 
behouden  tot  Lisbon  aen.  De  vierde  vierde  togt 

toet  van  Vefputius  viel  op 't  jaer  vijf-  vaBVéa- tien  hondert  en  drie  voor ,  den  tiende 

van  Bloey-maend.    Met  fes  zeilen 
wend  hy  de  (levens  na  Sierra  Le ona : 
genaedert  voor  dekuiikonde  defelve 

niet  aen-doen,  wegens  d'harde  ftorm. 
Drie  graeden  buiten  den  middag  lijn 
vertoonde  haer  een  hoog  eilandjang 

twee  mijlen  s  en  een  breed  ;  doch  on- 
bewoond.   'tGrootfte  fchip  ,  groot 

drie  honderd  lafl  fti'et  alhier  tegen 
een  klip  aen  Aarzen ;  fulx  niet  ge- 
bergt  wierd  als 't  fcheeps  volk.  Vejpu- 
tius,  met  een  boot  naland  geroeyd, 

I  vond  een  bequaeme  haeven ,  over- 
vloed van  fmaekelijk  water ,  hooge 

boomen ,  groote  muïfen  ,  twee-ftaer- 

tige  hagedifTen  ,  meir-fpinnen  en  af-  Meir-ffm- 

fchouwelijke  draeken.    De  draken  ™mir"' hebben  eenfpitfe  kop,  ronde vuuri- 
ge  oogen,  een  wij  de  bek,  vlerken  niet 

ongelijk  de  vleermuifen,  een  gefpik- 
H  3  kelde 
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kelde  borft,  gekrulde  ftaert,  een 

paers-blaeuwe  rugge ,  twee  driekan- 

tige  quappen  onder  den  buik.  Niet 
min  vreemd  is  demee-meir-fpinne, 

door  harde  pooten  uit-fteekende bo- 
ven de  tanden ,  twee  lange  fchaeren, 

een  dubbelde  buik  ;  tuflchen  't  hoofd 
en  buik  leid  een  fwart  nat,  met  welk 

't  water  donker  maekt,  wanneer  ie- 

mand hem  vangen  wil :  by  nacht 

geeft  hy  fchijnfel:  aeft  op  vifch. 
Wanneer  voort  -  teelen  omhelfen 

't  manneken  en  wijfjen  malkander: 

't  wijfjeleid  witte  eyeren ,  niet onge-  j 

lijk  den  haegel  :  wanneer  't  wijfjen 
in  nood  is  komt  haer  't  manneken  te 

hulp  ;  doch  't  wijfje  verlaet  't  man- neken. Drie  honderd  mijlen  lag  nu 

dit  verheten  eiland  achter  uit,  wan- 

neer  Vefputius  binnen  een  bequaeme 

haeven  liep,  welken  hy  de  naem 

Aller  Meïligen  Ahdy  toe-pafte.  Twee 

maenden  wacht  hy  alhier  na  de  af- 
gedwaelde  zeilen;  doch  vergeefs. 
Vervordert  dieshalven  fijn  reis  : 

loopt  tuflchen   de   Ahrolhos   in    de 

faoom  Curuèafo  :  bouwd  alhier  een 

flot  :  voorfiet  het  met  vier  en  twin- 

tig man,  twaelfftukken  gefchut  en 
levens-middelen  voor  fes  maenden. 

Vijf  maenden  fpilde  Vefputius  aen 

de  timmering  der  fterkte  :  wan- 
neer t'  huifwaerd  voerde  een  fchip 

vollaeden  met  Brefilien-hout.  Soo 
haeft  buiten  aller  verwachting  Lis- 

hon  naderde ,  liep  hem  de  gant- 

fche  ftad  te  gemoed.  En  dit  is  Ame- 

ricus  Vefputius  ,  na  wien  de  Nieuwe 
Wereld  als  noch  America  genaemt 

word. 

.Togt  Van  Alpbon  fits  Fogeda  ,  (Diego 

Nicuefa  ,  Ancijus  en  Roderik  Col- 
menares. 

AMericus  Vefputius  was  naeuwelijx 

uit-gerufl  binnen  Lisbon  :  wan- 
neer Fogeda  met  drie  honderd  man 

uit  Beata,  voornaemfte  haven  van  Hi- 

fpaniola  over-fcheeptè  na  'teiland 
Codego  ,  bewoond  by  naekte  men- 
fchen  ;  doch  boven  maeten  fchoon 

en 
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en  ervaerenin  boog-fchieten.  Alhier 
vond  hy  een  wonderlijke  boom:  de- 

fe draegt  fmaekelijke  appelen  voor 

de  tong ,  doodelijk  voor  den  men- 
fche:  die  onder  des  felven  fchaduwe 

flaept,  verlieft  verftand  en  geficht:en 

Out  Jekkers  Van  Amer'tca.  63 
fonder  aenval  of  tegen  weer.   Ten 

laetften  ging  een  Spanjaerd,  niet  on- 
kundig in  de  Codegofche  titel ,  water 

fcheppen.  Gefwind  wierd  hy  befet; 
doch  voor  een  kleine  tijd;  wantfoo 
haeft  uit  hem  veiflonden,  hoe  hy 

komt  niet  tot  fijn  voorige  Hand,  ten  I  van  JFogedas  oÏNicuefas  volk  niet  was, 

zy  een  langwijlige  flaep  op -neemt. 
loge  Ja  overviel  op  Codego  een  arm 
zee-dorp.    Sonder  eenige   genaede 
woede  de  wreedheid.    Weinige  ont- 
fnapte  na  een  hoofd-plaets ,  drie  mijl 
landwaerd  in    gelegen.     Derwaers 

ruktd'overwinnaer  ;  maerwordfoo 
raeuw  oiithaelt,  dat  feventig  Span- 

jaerden aen  vergiftige  pijlen  fn euvel- 
den: d'overige  bragten  naeuwer  nood 

't  leven  af.    Eerlang  echter  hervatten de  overwonne  haer  kans  :  foohaell 

geftijft  waeren  door  {exen  honderd 

vijf  en  tachentigkrijgs-knechten,  die 
Nicuefa  ten  rug-fteun  aenbragt.  Met 
de  tweede  nacht  waek  omringdenze 

d' hoofd-plaets  op  Codego  :  ftaeken 
de  huifen  over  d'h«nderdin  brand:  te 

gelijk  ging  de  vlam  en 't  gekerm  aller 
wegen  aen.    Die  't  vuur  ontvlooden 
fneuvelden  aen  kogels  of  fwaerden. 
Van  ftijf  duifend  menfchen  wierden 
flechts  weinige  jongens  verfchoont : 

ten  einde  Fogeda  vernam  na  de  toe- 
fland  der  gefneuvelde  en  gevangene 
Spanjaerden.  De  jongens  deeden  be- 

richt :  hoefichd'overwinnaers,  vol- 
gens gewoonte ,  ter  maeltijd  gedient 

hadden  van  dooden  en  gevangenen, 

alle  aen  't  vuur  ten  Ipijfe  toe  bereid . 
Uit  de  verbrande  aflen  groei  Nicuefa 

eenig  goud.  E  n  defe  had  laft  gehe- 
ten aenAncifus  fchouföp  Hifpaniola : 

hy  foude  met  een  fchip  volleeftogt 

voor 't  leger  volgen  nzCodego.  Maer 
dewijl  door  ongelegendheid  langer 
te  rugge  bleef,  Hier  ven  de  spanjaerden 
van  honger  :  fulx  de  drie  honderd 

man,  die  I'ogedaVLitHijpaniolavoer:- 
de,totfeflig  verfmolt.  En  defe  wasbe 
reeds afgefcheept na  Hifpaniola  wan- 

neer Ancifus  in  Codegoos  haven  ten  an- 
ker liep  :  en  fommig  volk  te  land 

wierp ,  om  de  boot  te  verlappen ,  en 
verfch  water  aen  boord  te  brengen. 

Terwijl  dit  werk  byd' hand  heb- 
ben ,  omringen  haer  d'  inwoonders. 

Drie  dagen  fagenze  op  malkander , 

jincifus  ge  - 
raekt  uit 

b aer lijk  ge- 

•vaer. 

die  onlanx  een  groote  moord  aen- 
rechteden,  trokkenzeaf  :'te  meer 
alfoo  dreigde ,  hoe  Ancifus   wraek 
foude  nemen ,  indien  zy  feitelijkheid 

tegen  iemand  der  spanjaerden  pleeg- 
den.   Aldus  geilild  bragten  allerlei 

lijftogtaen  boord.  Ancijus  ondertuf- 
fchen  verzeilt  na  'tvafte  hndVraba, 
en  in  de  mond  van  dhaven  aldaer  fijn 

fchip  op  een  droogte.  Ter  naeuwer 
nood  bragten    de    boots  -  gefellen 

'tbloote  lijf  af  met  weinig  geweer. 
Ten  zy  de  boom  en  voort  bragten  een 
zoort  van  peerfiken  en  karfeii ,  en 

't  bofch  wilde  fwijnen ,  d'  honger  had 
alle  verteerd.   Doch  hoewel  by  fulck 

voedfel  't  leven  behielden,  waeren- 
ze  echter  des  levens  niet  zeker  :  als 
clie  onder  woèlte  menfchen ,  door 

Tchip  breuk  uit-geworpen  ,•  moeiten 
fwerven.  En  waerlijk  2y  hadden  met 
mannen  te  doen.  Ancifus  voerde  hon- 

derd man  landwaerd  in.  Tegen  defe  «»  vond, 
trop  vielen  drie  Vrabaeners  uit ,  en 

door-fchooten    verfcheide  Spanjaer- 
den :  dewelke  eindelijk  op  d' oever der  ftroom  Darien    halte   hielden. 

Herwaerds  quameiï  ook  de  Spaen- 

fche  floepen  van  't  gebleven  fchip. 
Terwijl  beraedflaegt  word,  hoege- 
voegelijkft    na    Hifpaniola    fouden 

over-fchepen ,  rotten  d'  inwoonders, 
tot  vijfhonderd  toe,  tezamen  :  na 
een  fcherp  gevecht  keerdenze  de 
rug.  Ancijus  volgt,  en   vind  binnen 
een  dicht  riet  bofch  een  groote  fchat 
goud.   Ondertuffchen  fette  Nicuefa 

na  't  goud-rijke  Veragua  met  drie  fche- 
pen  :  twee  dwaelden  van  hem  af,  be- 

leid by Lupu s  de  Olano  en  PeterVmbria 
Olanobvak  in  de  ftroom  Veragua,  na 

welke  'teiland  denaemdraegt,   fijn 
fchip  :  en  bouwde  een  nieuwe  kar- 

veel.   Vmbria  bleef  tuïïchen  de  klip- 
pen. En  niet  minongelukkig  voer  Ni- 

cuefa,  wiens  vaertuig  omfloeg  :  hyge- 
faekte  met  weinige   op  Veragua  te 

land  :  doolde  in  d'uiterfte  ellende 
langs 
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Togt  v.in 
Colmena  - 

• 

vreemde 
handel  met 
hem. 

langs  een  onbewoonde  ftrand  feven- 

'  tig  dagen  :  hield  het  naeuwer  nood 
ter  been  met  wilde  wortelen.  Einde- 

lij  k  geraekt  by  Olano ,  en  fet  hem  ge- 

vangen ;  ter  oorfaek  fich  opper-be- 
wind   aenmaetigde.    Terwijl  aldus 
over   hoop   lagen  ,   nam  d;  honger 
diervoegen  onder  <ie  Spanjaerdentot, 
dat  kracht  en  verftand  verlooren  : 

fulx  niemand  belul  had,  om  de  wa- 

penen   te  voeren.    De  inwoonders 
door  griefden  met  vergiftige  pijlen 

d' uit-geteerde  na  welgevallen.  Van 
feven   honderd  vijf  en    tachentig 
fchoten  naeuwelijx  negentig  over. 
En  even  foo  verwerd  ftonden    de 

zaeken  met  Ancifus ,  tegen  welken 

fich  Vafchus  Nunnez  ten  gefach  heb- 

ber op  Vraka  op  wierp,  't  Stond  ge- 

fchaepen  tot  een  jammerlijk  bloed- 
bad :  wanneer  Colmenares ,  uit  Hi- 

fpaniola  met  levens- middelen  afge- 
ïtooken,  den  vijftiende  der  Wjjn-j 

mand  des  jaers  vijftien  honderd  en 

tien  aldaer  aen-quam.  Drie  en  twin-  { 

tig  dagen  zukkeldehy  op  zee.  Bin- 

nen de  ftroom  Gaïra  gelopen ,  ten" 
einde  fich  van  verfch  water  voorfag ,  j 

liet  feven  en  veertig  man  in  de  loop ;  j 

want ,  terwijl  de  leggers  vullen,  val- 
len feven  honderd  inwoonders  uit : 

en  treften  mee  een  jagt  vergiftige.pij- 

len  diervoegen,  dat  niemand  onge- 1 

quetft  bleef ,  en  geen  gequetfte  by.! 
't  leven.  Colmenares  quam  ter  rechter 

tijd  by  't  overgebleven  volk  onder 

Ancifus,  alfoo  in  d'uiterfte  nood  fa- 

ten,  door  gebrek  van  voedfel.  On- 

aengefien  fuik  ongemak ,  waerenze 

onderling  verdeelt  wegens  d'heer- 
fchappy.  Om  de  twiftby  te  leggen, 

wierd  by.  de  voornaemfte  geraed- 

faemft  gevonden  'topper-hoofd  Ni- 

cuejaoy  tefoeken  ;  welken  Colmena- 

res eindelijk  vind,  befig  met'tbou- wen  van  een  toorn  tegen  vyandlijke 

indruk  op  d'  uithoek  Mormor.  Sijn 

masrtig  hek  was  verfmolten   door 

honger  en  vergiftige  pijlen  totfeftig 

weerloofe  mannen.  Alle ,  in  Colme- 

nures  vaertuig  ovet-geftapt,  wier- 
den door  Nunnez  belet  te  landen . 

Weshalven  Nkuefa  fich  benoodfaekt 

vind  door  te  laetén  ftaen  rfa  Hifpa- 
niola  ,  hoewel  in    een  onbequaem 

vaertuig 

van  welk  nooit   tijding 

quam,  waer  gebleven  is.  Nunnezhad     . 
nu  d' handen  ruim  ,  ontflaegen  van 

Nkuefa;  doch  geen voorraed  meer. 

De  naefte  weg,  op  den  roof  te  le- 
ven. Careta  koning  over  Coiba  moeil 

't  eerft  ontgelden.  Nunnez  dan  neemt 

'hem  gevangen  ,  en  alle  eedwaeren 
enfehatten,  diehy  bekoomen  kon- 
de.  Niet  lang ftrekte  de  fpijs.  Tegen 
Careta  lag    voor    lang   de    koning 

Poncha  over  hoop.  Nunnez  dient  hem 

felfs  hier  af :  ontflaekt  Careta  -.  en 

valt ,  door  hem  geftijft  met  hulp- 

benden ,  Poncha  op  't  lijf.  Defe  gaf 
fich  ter  vlucht,  en  alles  ten  beften. 
De  koning  Comogrus ,  door  dufdae-  jgjjgj 

nige  voorval  verfchrikt,  boodvrien-  vmim 

deiijk  den  vrede aen.  Nunnez,  der- Konin£(- 

waerds  verreift,  is  heerlijk  onthaelt  
rnogrus- binnen  't  paleis  van  Comogrus.  Dit, 

lang  honderd  en  vijftig  en  breed  tach- 
entig fchreeden  ,  beftond  uit  hecht 

gevlochte  balken  ,  beleid  metftee- ne    vloeren,  boven    verwulfd.  De 

kelder  lag  vol  wijn,  geperft  van  de 
wortelen  jucca,   ages  en  mais.   De 
binnenfte  vertrek-kamer  hing  met 

lijken ,   over    langfaem    vuur    ge- 

droogt,    aen  bombafijne   touwen. 

De  lijken  waeren  de  vader ,  groot- 
vader ,  overgroot  -  vader  en  andere 

van  Comogrus  bloed  ,  voor  vier  hon- 
derd jaer  overleeden:  ieder  met  peer- 

len ,  goud  en  kotoen  e  kleden  meer  of 

min  gepronkt,   na  dat  meer  of  min 

in  d' oorlog    verrichten.  Ondertuf- 
fchen  joeg  een  florm  met  donderen 

blixemdezeeover'tland,  fulx 't  ge- 1  zaeide  verdikte.  Hier  uit  ontftond 

Ifvvaere  hongers-nood.  De  Spanjaer* 
den ,  die  fich  neder-floegen  by  de 
ftroom  Darten  op  Vrala ,  kregen  geen 

toevoer  uit  Hifpanïola.  Zy  hadden  de 

nabuurige   koningen    d'huit    afge- 

ftroopt :  byde  feivewasniettehae- 
len.  Nunnez  dieshalven  vaert  dartig  nmch 
•',">.  i  n  >    J  vanNh 

mijl  de  ftroom  op  :  berooid  tdorp, 
over  welk  Dahaïba  koning  ftond:  hy 

vond  wel  een  onwaerdeeriijke  fchat 

goud;  doch  weinig  eedwaeren ,  en 
overvloedig  vleer-muifen ,  grooter 
als  tortel- duiven  :  haer  beet  was 

doodelijk,  ten.  zy.  met  zout- water 
aenftonds  wierd  ge  y  re  ven ,  volgens 

be- 

■van  Nu 
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bericht  der  gevangene.  Doch  gelijck 
Nunnez  Vraba  door-ftroopte  ten  zui- 

den ,  alfoo  Colmunares  ooftwaerd  met 

feftig  man.  Defe  roeide  tegen  de 
ftroom  Darien  tvvaelf  mijlen  op;vond 

hier  en  daer  langs  d'oever  gehuchten 
en  dorpen  :  en  by  den  koning  Turui 
overvloedig  fpijs  en  goud.  Zedert 

voer  hy  voort  na  't  magtig  rijk  van  A- 
henamchei,  die ,  tegen  weer  doende ,  in 
Spaenfche  handen  verviel.  De  naefte 
koning  Abibeiba  ontfprong  behendig 

von-  den  dans.  Sijn  paleis  was  gebouwt 
l'a:  in  d'  opperfte  toppen  van  boomen  , 
n,,n  boven  in  een  gevlochten ,  en  met  bal- 
£' •  ken  over  de  takken  beleid.  De  noot 

drong  fulke  verheevene  woonplaet- 
fen  af :  eenfdeels  om  't  over- vloeyen 
der  flroomen,  die  nu  endan'tlaege 
land  diep  plas  fetten  :  anderfdeels  we- 

gens geduurige  ftrooperyen.  Uit  defe 
huifen  verdedigen  fy  haer  veilig  1  al- 

foo diervoegen  in  de  luchtgetimmert 
zijn ,  dat  nauwelijxeen  pijlfoo  verre 
reikt:  beneden  hebben  de  Hammen 

een  harde  dikte  van  vieren  twintig 

vademen ,  fulx  niet  gemakkelijk  om- 
gehakt worden:  te meer  alfo  fteenen, 

pijlen  en  vuur-potten  nèder-hagelen , 
als  fulx  by  eenige  vyanden  word  on- 

der-wonden. Colmenares ,  onder  hor- 
den gedekt,leide  de  bijl  aen  de  boom, 

op  welk  AbibeibaesWms  ftond  :  wef- 
halven  afquam,  en  beloofde  goud  te 
befchaflèn  uit  de  naeft-gelegen  ber- 

gen,hoewel  niet  fonder  Ie  vensgevaer, 

alfoo  de  Canïbalen  doorgaens  de  goud- 
*  graevers  om  hals  brengen.  Niet  min- 

ipan-  der  hield  hy  als  fijn  woord  :  ja  fpaht 
*,  met  alle  de  andere  verheerde  konin- 

t. '  gen  te  zamen ,  ten  einde  de  Spanjaer- 
^«aenkantgeraekten.Devergader- 

plaets  was  beftemt  in 't  dorp  Tirichi. 
Vijf  duifend  man  (tonden  by  de  hand. 
De  aenilag  gelukt  ,ten  zy  wonderlijk 
uit-lekte.  Nunnez  had  onder  fijn  flae- 
vinne  een  by  fonder  fchoone ,  op  wel- 

ke in  ontuchtige  liefde  verflingerde : 
en  defe  fcheen  met  wederliefde  be- 

vangen; want  alfoo  haer  broeder,  ver- 
kundfchapte  wegens  de  toeleg,  ope- 

ning deed  :  ten  einde  zy  de  naefte 

nacht  elders  om  een  goed  heen-ko- 
men fag,  en  niet fn euveldein  d'aen- 

llaende  overval.    Onaengefien  aen 

't  geheim  de  welvaert  hing  van  haer 

vaderland Vraba,o\\x.dtkt.zt  d'aenilag, Nunnez  diende  fich  hier  diervoegen 

af, dat  het  den  zaem-gefwoorene  zuur 
op-brak.  Hoewel  de  Spanjaerden  al^ 
lenthalven  d' handen  vol  werk  von- 

den foo  mordenze  echter  geduurig 
onder  malkander  over  de  voet  van 
land  beftier.  Eindelijk  vinden  goed 

Colmenares  en  Joan  Quicedo  na 'tSpaen- fche  hof  te  verfrnden:  ten  einde  vafte 

keuren  af  bragten,na  welk  alles  moed 
gericht.  Defe ,  in  een  klein  vaertuig 
geflapt,  vervielen  doorfwaereftorm 

op  de  kuil  Cuba  .•  alvvaer  de  Hukken 
van  een  geftrande  karveel,  vonden. 
Hierkregenze  berichtuit  een  gevan- 

gene, hoe  Valdivia  en  Zamudw  >  door 
fchip-breuk  aen-gedfeven  ,  nevens 

'toverige  boots  volk  ten  fpijs  vérfïrek- . 
ten:  hoe  Fogeda,  langs  de  kuilen  fwer- 
vende ,  't  meeile  volk  door  honger  en 
kommer  verloor:  hy  felf  was  naeuwe- 
lijx  op  Hifpaniola  geraekt:,  of  llierfaen 
de  vergiftige  pijl  met  welke  aen  de 

ftroom  Darien  gequeïx  wier  d.  Geluk-  Togtvun  ; 

kiger  was  Ancifus  op  Cuba  geraekt,  AnctSm weinig  na  Fogeda ,  by  een  koning ,  die 
fich  lietdoopen  Commendator,en  voor 
de  nvXegd  Maria  een  tempel  flichte.ln  &»  tempel 

de  nieuwe  tempel  rechte  hy  een  vrou-  ™ncll™iA 
we  beeld  op  uit  leem  ,  met  kotoen  be- 

kleed :  rondom  {tonden  potten  vol 
fpijs  en  water ;  want  alfoo  diende  hy , 
als  ook  alle  d'inwoonders  van  Cuba, 

d'afgooden  Zemes :  die  anders,  gelijk 
geloofde,  de  zielen  op-aten.  Ja,  wan- 

neer ten  flrij  de  ging,  droeg  hy  'tMa- 
ria  beeld  in  de  voorfte  flag-orden, 
riep  ave  Maria.  Ancifus  beklaegde 

zederf  voor'tSpaenfche  hoi  Vafchus 
Nunnez ,  die  een  vonnis  ten  nadeel 
ontfing.  Aldaer  kregen  ook  gehoor  ê 
Colmenares  en  Quicedo :  fulx  een  vafte 
voet  beraemd  is  voor  de  Spanjaerden 

op  Vraba. 

Togt  Van  TeterJrias^en  merkwaerdïge 
verrichtingen  van  Vafchus  Nunnez. 

T~\  E  ridder  Arias  ,  vergefelfchapt 
~*-^met  fijn  huifvrouw  Elïfabeth 

Boadilla  ,  ging  onder  zeil  op  'tjaer 
vijftien  honderd  en  veertien  :  door 
een  harde  florm  beloopen ,  verloor 

I  twee 
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twee  fchepen  -t  keerde  na  Spanje-, 
doch  hervatte  eerlang  de  togt  :  on- 
aengefien  nu  fuik  een  neep  gekregen 

Hon&m     etl  kennis  had  van  de  groote  armoe- 

ZihNl'  de  die  Nicuefauküond;  als  dewelke 
niet  alleen  by  verrotte  honden ,  maer 
feif  mehlchen  een  geruime  tijd  ter 

nauwer -nood  't  leven  behield.   Een 

padde  wierd  gekocht  voor  een  groo- 
te klomp  goud  op  Veragua.    Doch 

Vafchus  Nunnez  verkundfchapt  van  A- 
rias  aentogt,  leide  enkelijk  toe  om 

hem  feif 'te  verrijken,  eer  door  Arïas 
i  't  opper-bewind  over  Vraha  (  zedert 

kreeg  Vra&a dehenaeming Nieuw An- 
dalufm)  quijtraekte.  Verkundfchapt, 
hoe  ten  zuiden  goud-bergen  lagen, 
trekt  niet  honderd  en  negentig  man 

derwaerds ,  door  dichte  kreupel-bof- 

fcherr  vol  wild  gediert,  diepe  val- 

leyen  en  wijde  ftroomea  ,  niet  fon- 

der  harde  fchermutfeling.  In 't  berg- 
achtig landfchap  Quarequan  trokken 

hem  cTinwoonders  met  pijlen ,  knod- 
fen, boute  fwaerden,  pieken  en  pijlen 

itoutrnoedig  onder  d'  oogen ;  doch , 

verfchrikt  door  de  flag  der  yuur- 
roers,keerden  de  ruggen:  fes  honderd 
wierden  of  aen  ftukken  gekapt ,  o£ 
van  veertig  Spaenfche  honden ,  op 

den  oorlog  afgerecht,  verfcheurt.Bin- 

j  nen  'sKoninx  paleis  fat  deïTelfsbroe- 
|  der  in  vrouwen-gewaed,  met  welke 
I  de  Koning  fich  vervloekt  vermeng- 
I  de.  Nunnez  gaf  den  bloedfchendi- 
gen  Sodomiet  ten  fpijs  voor  de  hon- 

den. Onder  de  verflagenen  lagen  pik- 
fwarte  Moor  en ,  door  fchip-breuk  op 
America  vervallen ,  met  welke  de  Qua- 
requanen  zedert  geduurig  oorloogden, 

't  Schijnt  degefneuvelden  inflaverny 
dienden.  Doch  Nunnez  moeft  alhier 

een  merkelijk  aental  volk  laeten  :  als 

die,  door  hongeren  ongemak  afge- 
flooft  ,  niet  langer  konden  volgen : 

met  't  overige  heir  vordert  hy  reis ,  en 

krijgt  eindelijk't  hoog  gebergte  onder 
de  voet ,  van  welk  de  groote  Zuid-zee 
befchouwde:  derwaerts  getrokken, 

'  ontmoet  hem  de  koning  Chiapes  met 
dartig  duifend  man  :  die  alle  niet  lang 

ftand  hielden,  verfchrikt  door  't  vuur 

Hondth 

bruikt 

oorlog. 

Sodot, 

wreed  j 

firafi. 
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en Jlag  der  vuur-roers ,  fchetterende  |  weder  was  te  fchrikkelijker  door tufichen  de  valleyen.  Voorts  volbrag-  weerlichten  en  fware  donder-flaeen 
ten  d  honden 't  werk:  beten  de  vluch-  {  Des  nachts  neep  de  koude:  overdao- rende  ftukkenvleefch  uit  herlijf.  Na  '  bleef  de  hettelaftig.  Vergeefs  onder- 

de ftrijd  bood  d'overwinnaer  vrede  ftond#«»»*z.detogtbenoodfaektuit aen:  welke  bekrachtigd  wierd  door  teftellentotbezaedigdertijd.  Eerhy 
groote  fchenkaedjen  goud.   Zederr   d'hertred  nam  na  d'achter-gelaetene hield  Chiapes  den  Spaenfchen  hop 
man  Nunnez  gefelfchap:trok  met  hem 
over  een  wijde  ftroom  naden  land- 
vorft  Coquera ,  wiens  heir  eerlang  ver- 
ftoofydoch  de  vriendfchap  is  haeft  ge: 
maekt,  mits  Cp^/vz.goudbefchafte. 
Een  groote  inham  ,  fich  krommende 
feitig  mijlen,  dien  Nunnez  debenae- 
■ming  jant  Mkhïel toepafte,leid  vol  ei- 

landen en  gevaerlijke  rotzen.  Nunnez, 

de  zuid-zee  toenmaels  de  drie  laetfte 
maenden  des  jaers  achter  een  foo  hol 

ichoot ,  dat  geen  vaertuig  op  't  water 
harden  konde,  begeeft  fich  in  negen 
Indiaenfche  fchuitjens  mettachentig 
man  van  flrand.  Hemels-hoog  refen 
de  golven :  fulx  ter  naeuwer  nood  aen 
een  onbewoond  eiland  geraekte.Ter- 

wijl  alhier  vernacht ,  liep  't  y  foo  hard 
op,  volgens  d'eigenfchap  der  zuid  zee, 
dat  't  eiland  de  verheevenfte  grond 
onder-haelde.  Ieder  vond  genoeg  te 
doen,  ten  einde  niet  weg  fpoelde.  De 
dag  ondekte  een  tweede  ongemak ; 

want  d'Indiaenfcbe  fchuitjens ,  hoe- 
wel uit  een  boom  gehakt,  waeren  vol 

gaten  en  zand ,  of  aen  {tukken  geflae- 
gen.  Men  keerde  dieshalven  te  rugge, 
uitgemergelr  door  honger ,  tuflchen 
yfelijk  loey en  der  baren,terwijl  ebben 
en  vloeyen.  Zedenkreeg  Nunnez  den 
koning  Tumaccus  onder  de  knie,defe, 
in  een  veld-flag overwonnen,  maekte 
vrede  met  koftelijke  fchenkaedjen 
van  gouden  peerlen.  Hy  wees  ook 

een  eiland,  welkers  rotzen  op  't  vaite 
land  gefien  wierden  ,  foo  peerl-rijk, 
dat  nergens  of  meer  of  fchoonder  te 
vinden  waren;  doch  de  koning  aldaer 

aen  de  droom  Darten  op  de  vafte  kult 
Vraha,he(\gt\gde  de  peerl- vangft.  Chia- 

pes geh&e  dartig  duikers  peef  oefter.s 
te  viflchen. Binnen  weinig  dagen  brag- 
tenzefes  groote  fakken  vol  van  mid- 

delbare flag;  want  dewijl  de  zee  te  hol 
fchoot ,  volgens  't  gevvoonelijke  gety des  jaers,  dorften  na  de  befte,  die  die- 

per zeewaerd  leggen  ,  niet  duiken. 
Nunnez  liet  de  zieken  en  afgematten 

Peerl 

vangft  hoi- 
daenir* 

hoewel  door  Chiapes  algeraden ,  alfoo    by  Chiapes:  trok  langs  een  andere  weg, als  quam.  Over  een  fware  ftroom  ge- 
fet,  word  verwellekomt  door  de  vorft 
Teaocha.  Befe  voorfag hem  van  goud, 
peerlen,  reis-koft  en  leids-lüiden ,  die 
te  gelijk  de  pakkaedje  droegen.  Pacra 
een  o  verlaftig  buurman  voor  alle  om- 

leggende volkeren,foo  haeft  dekomft 
van  Nunnez  vernam ,  begaf  fich  op  de 
vlucht.  Doch, door  dreigementen  ver- 
fchrikt,  quam  nevens  drie  land-vor- 
ften  te  voorfchijn.Geen  ongefchikter 
wanfchepfel  befchouwde  de  fonne. 
Nauwelijx  iets,  't  welk  na  een  menfch 
geleek.    De  gidzen,  by  Teaocha  ver- 
fchaft,  eifcliten  hem  ter  ftraf ,  wegens 
fijn  fchelm-ftukken  lang  gepleegt. 
'tVerfoek  isingewilligt.Hy  word  dan 
levendig  van  de  Spaenfche  honden 
verfcheurt,  nevens  de  drie  land- vor- 
ften.  Ondertuflchen  liepen  de  Span- 
jaerden  levens-gevaer,  door  dien  in 
die  woefte  wilderniilen  geen  water  te 
vinden  was.    Binnen  een  kreupel- 
bofch  lag  een  beekje ;  doch  niemand 
der  Americantn  dorft  derwaerds  nade- 

ren ,  uit  vrees  voor  de  tijgers  en  ander 
wild  gediert.  Zy  verhaelden ,  hoe  de 
tijgers  by  nacht  meenig  menfch  uit  de 
hutten  rukten,indien  de  deur  niet  valt 

Nunnez, 

trekt  te 
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Vacra  een 

ivoeft  ko- 
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was  boven  gemein  magtig  :  jaeriijx  floot. JoanLedefma\\ ad felfgegetevan 
quam  hy  over  by  bezaedigt  weder,  den  tijger  een  manneke,die  fes  maen- 
met  fonder  bloedige  voet-ftappen.  J  den  lang  nacht  aen  nacht  menfchen Nunnez  wilde  aenftonds  derwaerds 

fchepen,onaengefien,in  't  midden  der 
flagt-maend, de zuid-opfte  wind  fuik 
een  holle  Oceaen  maekte,  die  boomen 
en  (tukken  van  bergen  af-floeg.  't  On- 

of  beeften verfcheurde.  Öp dengte, 
langs  welke  uit  lijn  hol  ten  roof  ging, 
wierd  een  diepe  kuyl  gegraeven ,  bo- 

ven loos  toegedekt,  üe  tijger  alhier 
ingevallen  ,  deed  fuik  geweld  tegem 

I  2,  de 
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de  neder- geworpen  fteenen  ,  pie- 

ken en  pijlen',  dat  ieder  d'hairen  te 
berge  reefen.  Zedert  fogtenze  ook 

't  wijfje;  doch  vonden  twee  jongen 
fonder  moeder:  welke  op-nemen, 

en  yfere  hals-banden  om  doen  ;  ten 

einde  na  Spanje  o  ver-voer  den .  Maer 

alfoo  geen  kansfagen,  om  op  te  quee- 
ken  ,  brengenze  de  jongen  te  rug- 
ge,  in  voornemen  die  af  te  haelen, 

als  weinig  ouder  waeren.  Men  ge- 
looft ,  dat  van  de  moeder  verfcheurt 

of  vervoerd  zijn ,  alfoo  zedert  de  le- 

dige plaets  vonden.  Binnen  't  rijk  van 
Bononiama  verrijkten  fich  de  Spanjaer- 

den met  soude  hals-banden  en  borft- 
merk  maer-  plaeten  ,  welker.overvloed  huis  in, 

huis  uit  aen  de  wanden  hing.  Voor 

de  ftroom  Comogrus ,  lietenze  Teao- 
chaes  gidzen  gaen  ,  en  dienden  fich 

voorts  van  Cotog  en  Ciuriza ,  twee  op- 

perhoofden over  een  dorre  land- 
ftreek  aldaer  ,  vol  rouw  gebergte, 

't  Gebergte  lietenze  ter  rechter  hand 
leggen  :  dwaelden  drie  dagen  over 
een  broekachtige  grond  ,  in  welke 

fomtijds  tot  de  knien  toe  zakten. 
Alle  waerenze  flaeuw  van  honger  : 

en  hoewel  moed  fchepten  ,  toen  'tge- bied  des  koninxBuchebuea  onder  voet 

kregen  ,  vondenze  niet  als  ledige 
hutten  ,  en  even  foo  by  Chiorifus  : 

alfo  beide  weinigtevooren  door  een 

machtiger  nabuur  berooft  waeren. 
Zy  befchonken  Nunnez  met  groote 
brokken  gouds  :  van  ipijs  konden 

hem  niet  voorfien:  fulx  tot  d'uiter- 
fte  nood  verviel.  En  't  had  met  alle 
gedaen  geweeft ,  ten  zy  by  Pocchorofa 

dartig  dagen  lang  den  buik  vulde  met 

geftampte  wortels.  Aldus  gehart  valt 
door  Pocchorofaes  opruyen  by  nacht 

in  't  paleis  van  Tubanama :  neemt  hem 
nevens  tachentig  by- wij  ven  gevan- 

gen. Uit  vrees  des  doods  bragt  de 

gevangene  een  ongeloofelijke  fchat 

gouds  voor  randzoen.  Nunnez.  aldus 
verrijkt,  quam  eindelijk  by  fijn  volk 
aen  de  ftroom  Darten,  alwaer  twee 

ichepenmet  lijftogt  uit  Hifpanzolaai- 
geftooken  ten  anker  lagen.  Terwijl 
't  werk  op  defen  voet  toeging  in  Ame- 

rica ,  voerde  Peter  Arias  feventien 

fchepen ,  met  duifend  vijf  honderd 

vlootelingen bemand ,  w^Nieu-Anda- 

lufia,  voor  by  d'  eilanden  Martin/na  , 
Guadalupla  en  Galanta.  Een  geruime 

tijd  zeilde  hy  door  de  zee,  vol  wier 

begroeyt.  Zedert  in  d'  haven  jant 
Martha  gevordert  ,  leed  harde  aen- 
ftoot  van  d'  ingefetene ;  als  dewelke 
tot  de  borft  toe  in  't  water  vloogen, 

geenfints  verfchrikt  door  de  groot- 
heid der  zeilen :  joegen  een  jagt  on- 

telbaer  vergiftige  pijlen  tegen  de 

Spanjaerden  -.  twee  gequetfte  beftier- ven  aenftonds de  wonde.  Arias  fmijt 
volk  te  land,  welk  veel  fchuitjens  vol 

netten,  gebreid  uit  geftampte  taeye 
kruyden  en  bombazijne  touwen, 

vonden.  Binnen  jant  Marthaes  ha- 
ven ,  drie  mijlen  ruim ,  valt  veel  vifch, 

die  tot  twintig  vademen  onder  'tklae- re  water  gefien  word.  Soo  haeft  de 

Spanjaerden  by  d'  huifen  in-vielen ; 
wijven  ,  kinderen  en  huifraed  weg- 

roofden  ;-  hervatten  d'  Americ  zenen 
den  torn.  Vinnig  ging  de  ftrijd  toe : 

eindelijk  flab'akten  d'  Americaenen. Haer  huifen  en  huisraed  zijn  beide 

befiens  waerdig.  De  bove-dorpel  is 
behangen  met  fchelpen  aen  dunne 

draden  gereegen,  die  tegen  malkan- 
ker  door  de  minfte  wind  geduurig 
kletteren.  De  vloeren  beleid  met 

bombazijne  kleeden ,  geweeven  voi 
beeldwerk ,  als  arenden,  leeuwen, 

tijgers  en  mcnfchen  gedaenfen  :  de 
wanden  bekleed  met  veel-vervige 

matten,  gevlochten  uit  geftampt  zee- 
riet  en  verfcheyde  taeye  wortels ,  eii 

tapijten  vol  peerlen  ,  brengen  een 
groot  cieraed  toe.  In  de  valleyen 
vonden  de  Spanjaerden  verfcheide 
koftelijke  gefteenten  ,  als  faffier , 

jafpis  efmaraud  m  grote  brokken 
berg-barn-ftern :  en  binnen  fommige 
hutten  korven  en  kiften  van  biaede- 

ren  vol  gedroogde  ftaepels,  fprink- 
haenen  en  kreeften.  Alhier  valt  de 

wortel  Tuca ,  gelijk  ook  op  verfcheide 
andre  Weft-Indiaenfchekuften,waer 

uit  't  befte  brood  gebakken  word. 
Defe  wortel  draegt  op  Hifpaniola  en 
in  Angola  de  benaeming  Tuca  :  byde 

Brafiliaenen  Mandiba  en  Mandihoca : 

by  de  Mexicaeners  Quauhcamotli.  De 
felvefchiet  een  dikker  of  min  dikker 

ftam  op,  na  de  vruchtbaerheid  of 
onvruchtbacrheid    der  grond  :  de 

blae- 
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biaederen  draegen  by  na  'tfatfoen 
der  tulpen  :  krijgen  kleine  bloemen 
en  zaed  ;  doch  nergens  toe  dienftig : 
de  wortel,  niet  ongelijk  den  pin- 
fternaeken ,  bevat  een  melkachtig 

fap,  waer  door  bol  op-fwelt  :  foo 
haeflde  felve  ontworteld  is,  fterft- 

ze  :  de  fpruitjens,  die  op  d'achtfte 
en  tiende  maend  uit  de  wortel  fchie- 

ten  ,  dienen  tot  voort-fetting.  Wan- 
neer by  natte  jaeren,  of  ook  door 

wormen  en  byfonderlijk  mieren  ,  de 
wortel  bedorven  word,  veroorfaekt 

fuik  ongemak  ,  dat  dikwils  d'  helft 
der  inwoonders  wegens  hongers- 

nood niet  te  lijve  bly ft.  De  bladeren 
der  Mandihoca  dienen  voorfalaede. 

Uit  de  geweikte  wortel  in  water  vijf 
.  dagenlang  befmkteen  hef,  waer  af 

waer  verfch  meel,  by  de  Portugefen  ge- 
**"  naemt  farina  frefca  ,  by  d' Americae- 
}am-  nenvipeba,  geftampt  word,  Voorts 

bereidenze  van  Mandihoca  op  't  vuur 
ge  droogt  brood;  gemengt  met  wa- 

ter, peper  en  de  blom  nhambi  den 
niet  min  fmaekelijkeals  getonde  bry 

hrij 
'.r 
man 

mingau  de  carima-.mex.  water  van  oran- 
jen-appelen  bloemenen  zuiker  den 
gefonden  drank  tipioca.    De  Mandi- 

hoca, gefchrapt  in  wonden,  geneeft 
feer  gelukkig.  Aerdig  etend'  Amsri- 
caenen  dit  geflamte  brood ;  want  zy 

•  werpen  't  met  handen  vol  verre  van 
1  de  mond  in  de  mond,  en  nochtans 
valt  nooit  een  kruim  buiten  de  mon  d. 
Eindelijk  word  groote  moeite   en 

j  konft  vereifcht,   om  den  Mandihoca 
(  tot   brood   klein  te  maelen.  Eerft 
j  fchillenze  ben  baft  af  :  thans  geleid 
j  ondereen  moolen,  by  twee  Indie- 

nen gedraeyt ,   valt  't  gedampte  in 
een  langwerpig- vierkankte  bak.  De 
vochtigheid,  raeuw  doodelijk ,  ge- 

kookt gefond,  word   in  een  perfe 
uit-gedrukt  :  en  voorts  de  geperflé 
Mandihoca  op  een  oven  gedroogt. 
Doch  de  wilde  Mandihoca,  by  die 
aen  zee  woonen  cuacu-mandiiba ,  en 
landwaerd    in    cuguacucuremia    ge- 
naemt,  verfcheeld  feer  veel  in  fat- 
foen  en  waerdigheid  van  de  eerfte. 
Maer  Arias ,  op  de  ftroom  Darïen  ten 

ï  3  anker 
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anker   geloopen  ,  is    door   Nunnez 

.prachtig  ingehaek.  Sijn  eerfte  werk 
was 't  flichten  van  drie  fterkten ,  om 

de  togten  n&de  Zuid-zee  te.  veiligen. 
Joannes  Aïora  kreeg  ten  dien  einde 
't  bewind  over  vier  honderd  man. 
Voorts  had  Arias  groot  mifnoegen 

in  de  plaets ,  by  de  Spanjaerden ,  uit 
nood  aldaer  neder  -geflaegen,   ge- 
heeten  Maria  Antigua.  Deplaetslag 

ineen  laegtetuflchen  hooge  bergen, 

fulx  weinig  foti  genoot;  doch  genie- 
tende   brande    ondraegelijk    door 

weerfchijn.  Moeraflen  rondom  ver- 

dorven de  lucht.  Uit 't  drabbig  wa- 
ter, tot  zuivering  der  vloeren  ge- 

Hort,  groeyden   meenigte  padden. 
De  ftroom    Darien    vloeyde  alhier 

met  een  vuile  vloed',  drie  mijlen  van 
de  zee.   Alle  toevoer  konden  be- 

fvvaerlijk  aen-gebragt  langs   dé  rou- 

we wegen  te  land.  Behalven  de  ty- 
gers  en  leeuwen,  dienieenigmenfch 
en  beeft  verflonden  ,  leedenze  groot  j 
overlaft  van  vleer  -  muifen ,  welker 

beéten    een  haeftige  dood  veroor-  I 
faekten.  Den  eerften  nacht  f£i$%rias  \ 

binnen  Maria  Antigua  rufte,  wierd  i 

't  huis  door  de  blixem  aengeftooken, 

alwaer  deflelfsgenees-meefter  fliep. 

Half  gezengt  met  fijn  vrouw  buiten 

geraekt,  fageen  vreefelijke  krokodil, 
die  den  huis-hondby  hem  weg-rukte 
na  de  rievier.    Vorders   bragt   wel 

'tnabuurig  landfchap  Coiba  boomen 

voort,  welker  hout,  totfchepenge- 

beefigt,  nooit  wormen  wegens  bit- 
terheid voede,  daer  anderfints  allo 

vaertuig  dit  quaed  in  defe  geweften 
buiten  gemein  onderhaevig  blijft. 

Maer  hier  tegen  groeiden  ook  de  be- 
ruchte peft-boomen  ,  welker  blad, 

indien  op  iemand  valt ,  aenftonds 
uit 't  Ie  ven  weg-rukt,  tenzy  de  ge- 
raekte  plaets  met  nuchter  fpeekfel 

werd  beftreeken.  De  Coibenjers  ken- 

nen een  tegen-gift ,  welker  gebruik 

veilige  handeling  van  dit  doodelijk 

hout  verfchaft  :   weshalven  'tfelve 
beefigen ,  om  haer  vyanden  aen  kant 

te  helpen.  Terwijl  Arias  dufdaeni- 
ge  redenen  o  ver-weegt,  verfendhy 

verfcheide  hopmannen  na  verfchei- 
de  oorden ,  ten  einde  alle  gelegend- 

heid  naeuwkeurig  na-fpeuren.   On 

E  k: 

der  clefe  kreeg  Gafpar  Moralis  laft, 

reis  te  vervorderen  op  de-.Zuid-z.ee 
aen  ;  't  we;k,  by  Nunneza.engeva.n- 

gen  met  de  koningen  Chiapes  en  T'u- maccus  te  hervatten  ;  en  byfonderlijk 

'tpeerl-rijk  eiland,  'tgeen  Nunnez, 
wegens  't  ongeftuimig weder,  moeft 
latenleggen,  aen  te  taften  metfeftig 
man.  Chiapes  en  Tumaccus  fouden, 

gelijk  befprooken  was,  hulp-ben- den op  fijn  komft  vervaerdigen.  En 
defe  hielden  haer  woord.  Alleenlijk 

haperde  het  aen  vaertuig:  alfooniet 
boven  drie  of  vier  menfchenkonde 
voeren,felfin  dekloekfte  fchuitjens. 

Echter  d'aenflag  ging  voort.  Seyen- 
tig  krijgs- knechten  kregen  de  voet 
op  'teiland.  d'Eilanders  ,  onder 
'skoninx  beleid,  vloogen  de  gelan- 

den te  gemoed  :  en,  opgefchreeuw 

guaz.zav.ara,  guazzauara  met  houte 

fwaerden  tegen  de  vuur-roers  in.  De 
flag  en  kogels  verbaefde  alle.  De 
gevluchte  koning  was  befig,  om  de 
landzaten ,  door  een  gemeine  wa- 
pen-kreet,  op  te  ontbieden;  doch 
gewaerfchouwt ,  hoe  geen  menfch 

tegen  'tblixem-fchietende  volk  kon- 
de  bed  aen ,  maekt  met  Moralis  een 

verbond,  op  voorwaerde  :  datjaer- 
lijx  honderd  pond  uit-gelefen  peer- 
len  den  Caftiliaenfchen  koning  le- 

verde. En,  ten  bewijs  van  naeuwe 
vrindfchap,  liet  fich  doopen  Peter 

Arias ,  na  't  opper-hoofd  over  Nieuw 
Andalufia.  Hoe  groote  fchat  Moralis 
uit  dit  peerl-rijke  eiland  af  bragt ,  kan 
blijken  aen  een  peerl,  voor  welke 
Paus  Leo  de  tiende  vieren  veertig  dui- 

fend- dukaeten  telde  aen  een  Vene- 

tiaens  koopman.  Onder  d'afge- 
fclnkte  hopmannen  door  orde  van 
Arias  was  ookjoannes  Solifws.  Defe, 

langs  de  Caribifche  kufi  tot  boven 
d'  uithoek  jan  t  Auguflijn  fes  honderd 

mijl  zuidelijk  aen  gezeik,  vondd'in- woonders  van  Pernambuco  niet  min 
wreed  als  liftig.  Te  land  genoodigt, 
voer  met  de  boot,  nevens  eenige 

bootfgefellen ,  derwaerds.  A  11e  wier- 

denze  dood-geflaegen :  en,  in'tge- 
ficht  van 't  fcheeps-volk ,  op-gegeten. 

Ieder  floegdefchrikom'thart  .•  fulx 't  anker  lichten  ,  en  een  fwaere  lae- 

dingbraefilien  hout  voor  Cadiz  aen- 
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bragten.  Ter  ongelukkiger  uur  fette  j  gelaetene  verwoedheid  na  te  fpeu 
ooky^/^Ji^tójeenigewafchters, )  ren  ftond  :  wanneer  Pariza  d'afge 
om  lywaed  te  zuiveren ,  op  't  eiland 
Guadalupa.   d' Eilanders,  uiteenbof- 
fchaedje  gevallen ,  rechten  aenftonds 

een  vroolijke  maeltijd  toe  van  de  ge- 
braede  wijven.    Gonfalus  Badaiocius 

liep  met  tachentig  vlootelingen  we- 
ttelijk. Hy  had  nu  feftig  mijl  afgeleid, 

wanneer  uit  flapte,  en  ettelijke  dagen 
te  vergeefs  foek  bragt  om  de  Americae- 
nen  tot  minzaeme  bejegening  te  bren- 

gen. Terwijl  hier  op  toe-leide ,  word 
geftijft  met  vijftig  man  uit  Darien , 
beleid  by  luidewijk  Mercado.  Beide 

verdraegen  onderling  ,  over  't  ge- 
bergte te  trekken  na  de  Zuid-zee , 

bereeds  door   Nunnez  ontdekt.  De 

togt  gelukte   buiten    verwachting; 
want,  na  een  weg  vanfeventien  mijl, 
geraekenze    van  de  Noorder-Oceaen 
tot  de  Zuider.  De  land-vorft  Juana , 
wiens  gebied  vol  goudfteekt,  pakte 
fich  met  de  meefte  fchatten  weg  :  en 
quam  nooit  te  voorfchijn.  Alleenlijk 
achterhaeldenze  ettelijke    flaeven , 

deerlijk  geteikent.   Haer  aengefich- 
tcn  waeren  met  fcherpe  vifch-bee- 
nen  op-gekrapt  :  in  de  wonden  lag 
fwartenroodpoeyer,  welkdiervoe- 
gen  kleefde,  dat  nooit  kon  de  wer- 

den uit-gekrapt.   Dit  poeyer  bijt  bui- 
ten gemein  vinnig.  Zederttrokken- 

ze  door  een  verlaetene  land-ftreek 
vijf  dagen.   Alleenlijk   ontmoeten 
haer  eenige  inwoonders,  torzende 
de  gedampte  wortel  maiz.  Defe  wi- 

llen te  beduiden ,  hoe  langs  de  zee- 
kant de  koning  Periquete  woonde, 

en  landwaerd  in  Totonoga  die  blind 
'  huit  was.  Van  beide  parflenze  een  on- 

"ln-g  waerdeerlijke  fchat  gouds  af,  Onder 
»•      de  klompen  goud  was  een  welke 

twee  pond  woeg.  Taracura  bragt  op 
achtien  duifend  pond  goud  :  weinig 
minder  roofdeiize  uit  de  landfchao- 

pen  ,   gehoorig   onder  de  vorften 
Pananome,  Tabor ,  Cheru  en   Scoria. 

De  gevangenen  dienden  voor  laft- 

paerden;  want  zy  felf  't  goud  niet 
konden  draegen.  De  minftefoldaet 
had  meer  als  dartig  duifend  guldens. 

Tot  aen   "t  koningrijk  van   Pariza waerenze  nu  genaedert ,  niet  fonder 
diepe  voetftappen ,  in  welke  een  uit- 

matten 'omringt ,  en  foovinnigover 
den  hals  komt  :  dat  met  d'  eerfce 
torn  feventig  fneuvelden.  Weinige 
berooiden  bragten  de  tijding  van  fuik 
wedervaeren  aen  Peter  Anas.  On- 

der d'  ontfnapte  was  Francifcus  Dela~ 
puente ,  uit  weikers  mondeling  ver- 
hael  Peter  Martyr  raeds-heer  des 
kaifars  Carelde  vijfde  twee  vreemdig- 
heden  terneder  field.  d'Eerfteraekt 
de  papegaeyen-vangft.  Een  Indiaen klom  boven  in  een  boom  :  bootfte 

'tgeluid  der  papegaeyenna  :  op  dit 
geluid  vloogenzeaen  :  lieten  haer 
een  voor  een  grijpen ,  en  in  een  korf 
fluiten.  Veel  vreemder  gaet  toe  de 
manier}op  welke  de  wilde  endvogels, 
ganfen.fwanen,duikers;meir-koeten5 
meeuwen  en  andere  vreemde  water- 

vogels in  handen  geraeken.  De  gron- 
den der  poelen  brengen  wier  voort, 

en 't  wier,  boven  verrottende,  wa- 
ter-vlooyen  ,  fpinnen  en  vorfchen  : 
op  welke  'tgevoogelte  aefl.  Ontrent dufdaenige  poelen  en  in  de  hoeven 
wafTchen  feer  groote  kowoerden 
aenhoogeboomen.  De  kowoerden, 
dobberende  door 't  water,  verftrek- 
ken  ten  ruft  en  voedfel  voor  de  vo- 

gelen. Die  de  fel  ve  vangen  fal,  holt 
een  kowoerde  uit,  waer  in  't  hoofd 
fleekt :  voor  zijn  kijk-gaeten  :  hy 
komt  dan,  tot  't  hoofd  toe  onder 
water ,  foetjens  aen-fwemmen \  fulx 
niet  gefien  word  als  de  kowoerde : 

den  vogelen  genaedert ,  grijpt  d'  een 
voor  en  ander  na  by  de  be'enen ,  en 
fteektfe  in  een  mand,  om'tlijfvaft- 
gebonden.  Byfonderlijk  is  befiens 

waerdig  d'Americaenfche  exter  tou- can  xochitenacate ,  wegens  de  getande 
fnebbe  uit  vleefchachtige  quabben, 
diegedimrig  op  en  neder  gaen  door 
ademen ,  alfo  geen  neus- gaten  heeft. 
De  rugge;hals  en  vleugels  zijnfwart: 
de-boritis  goud-geel :  de  buik  vermil- 
lioen-rood ,  gelijk  ook  de  ftaert  aen 
't  einde.  Detoucan  leeft  meelt  by  pe- 
per;doch  looft  depeperfohaeft  heeft 

ingeflokt.  d'ïnwoonders  waerdeeren 
defe  uit-gekakte  peper  boven  alle  an- 

dere ,  ter  oorfaek  de  onfmakelijke 
fcherpigheid  in  toucans  maeggetem- 

pert 
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pert  word.  Terwijl  de  togten  onder 

't  opperfte  gefag  van  Peter  Arïas  al- 
dus bloedig  allenthalven  afliepen  , 

geraekt  Arïas  niet  Vdjchus  Nunnez 

vinnig  overhoop.  Nunnez,  die,ze- 
dert  d' ontdekking  der  Zuid-zee  by 
'tSpaenfche  hof  in  aenfien  geraekt 
was,  had  vier  fchepen  getimmert 

aen  de  Zuid-zee,  om  de  kuilen  al- 
daer  verder  te  bezeilen.  Door  Arïas 

op  ontbooden ,  wierd  ter  hechtenis 

befteld,  en  van  hoog  verraed  be- 

fchuldigt  :  als  of  fich  elders  in  Peru 
wilde  neder-flaen,fonder  na  Darten  te 

keeren.  Hoewel  hy  de  betichte  lèif- 
daed  ontkende,  is  echter  door  Arïas 

den  hals  afgefneden.  Lupus  Sofa  on- 
der-koning over  de  Canarifche  eilan- 

den quam  kort  na  Nunnez.  aflij  vigheid 

voor  ftaet-volger  van  Arïas  'm  Nieuw Andalufia  aen. 

Ton    Van   Francifcus   Fermnde^ 

Lupus  Caïzedus,    Chrïfioffel  Mo- rantes ,  Bernardjn  Jgniguez 

en  pannes  Grïfalua. 

}emandez ,'  Caïzedus  en   Morantes 

oude  burgers  o^Cuha  verkreegen 

verlof  van  den  land- voogd  aldaer 

Diecus  Velafques  ,  om  driekarveelen, 

met  honderd  en  tien  mannen  be- 

mand ,  toe  te  ruften ,  ten  einde  nieu- 
we   kuiten    ontdekten.     Velafques 

■     voegde  hier  een  "fchip  by ,  op'sko- 

ninx  rekening  :  't  bewind  gaf  hy  aen 

Jgniguez.  Alle  luifterden  na  d'  ervae- ren  zee-man  Antonius  Alaminus.  Ses 

dagen  was  de  vloot  onder  zeil  ge- 
weeft,  wanneer  land  fagen  :  welk 

jacau»     uit  mifverftand  de  benaeming  Jucatan 

oorfprong    kreeg;  ter  oorfaek  d'inwoonders  , 
der  mum.-        raegt  na  je  naemderkuft,  juca- 

tan antwoorden  :  daer  fulx ,  als  na- 
maels  bericht  wierden,  beduid:  wy 

prachtige    verftaen u  niet.  Langs  de  ftrandvon- 
flaAMw;  denze  een  ftacj  wiens  fteene  gebou- 

wen met  prachtige  geevels  enhooge 
toorens  hemel  waerd  rees.  Fernandez 

noemde  de  ftad  wegens  haer  ver- 
wonderens-waerdige    groote  Cairo, 

na  d'Egyptifche  hoofd-  plaets  over 
de  weereld  berucht.  De  Spanjaerden, 

vrindelijk  binnen   geleid,  üonden 

verbaeft  wegens  de  gefchiktheid  der 

Campt- 
chittm  et 

ftraeten  en  markten, 't  koftelijkb.om- 

bazijne  gewaed  van  vrouwen  en 
mannen,  enopgerechtekruicen.  Zy 
verhaeïden ,  hoe  een  man  lichter  dan 

de  fonne  befig  was  met  de  kruicen 

op  te  rechten,  wanneer  't  werken 
beftierf.  Dochzyfcheenen,  na  wei- 

nig dagen,  der  vreemdelingen  fatte 
zijn  :  weshalven  de  Spanjaerden ,  fulx 
bemerkende ,  den  aftogt  biiefen  ,  en 

wefteiijk  haer  reis  voort-fetten. Voor 

;  Campechium  wierpenze  't  anker  uit . 
De  koning  aldaer  leid  Fernandez  en 
Morantes,  nevens  ettelijk  gevolg, 

na  de  ftad ,  groot  drie  duifend  huifen. 

In  fijn  paleis  wordenze  met  allerlei 

gebraden  gevoogeke  heerlijk  ont- haelt.  Wel  verzaedigt  befichtigen  miHcvm 
de  ftad.  Onder  veel  merkwaerdige  ffj^ 

gebouwen  munten  uit  een  hooge-^/-/^* 

vierkantige  ftellaedje  van  marmor- 
fteen :  op  welke  een  menfchen  beeld 
ftond;  't  beeld  wierd  aller  wegen 

getarnt  van  vier  wilde  dieren  :  de 
dieren  hadden  een  niet  min  vreemde 

als  vreefelijke  geftalte.  Nevens 
't  menfchen -beeld  was  een  flang  te 
fien  uit  kalk  en  kleine  fteentjens  ge- 

bakken :  de  ftaert  kromde  haer  om 

tot  feven  en  veertig  voeten  :  de  dikte 
overtrof  een  fwaere  os.  De  Hang 

met  verfch  menfchen -bloed  be-  ■ 

fpréngt ,  at  een  marmor-fteene  leeuw 

op  :  beide  beflooten  van  fteene  fta- 
ketfels,  binnen  welke  dagelijx  dood- 

ftraf  tegen  mifdaedigers  wierd  geoe- 
fent.  Bebloede  boogen  en  pijlen  aen 

ftukken  gebrooken ,  lagen  tuifchen 

menfchen -beenderen  en 'lijken  on- 
der malkander.  Jgniguez  noemde  den 

koning  Lazarus ,  ter  oorfaek  fijn  land 

ontdekte ,  op  den  dag  aen  Lazarus 
toe-gewijd.  Zedert  vijftig  mijl  we-  Mofcoho 

ftelijk  voort  gezeik,  kreeg  de  vloot  ftad -.nu 
Mofcoho  hoofd-ftad  van  't  landfchap  l^êJ^a 

Aguanil,  in'tgeficht:en  desfelfsko-  den  alk 
ningChiapoton vyandelijk  te gemoet. 
't  Liep  hierfcherp  af.  Twee  en  twin- 

tig  Spanjaerden  bleven  dood  :  naeu- 
weüjx  iemand  die  niet  meer  of  min 

verwond  wierd.  Weshalven  onver- 

richter zaeken  na  Cuba  keeren.  ■  Velaf- 

qu$z  echter  liet  den  moed  niet  fik- 
ken. Hy  vervaerdigt  eerlang  vier 

karveelen,  bemand  met  drie  hon- 
derd 
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derd  vlootelingen,  ónder 'tbeleid  van 
Joannes  Grifalua  en  Alaminus.  Seven- 
tig  mijlen  lagen  nu  achter  uit ,  als 
't  vruchtbaere  eilandCofumel ontdek- 

ten. Langs  ftrandftonden  prachtige 
fteene  huifen :  de  kerken  en  toorens 

keeken  hoog  boven  de  daeken  uit. 
Grifalua,  door  een  priefter  op  een  der 

toorens  geleid,  fag  'tlandfchap  Iuca- 
tan  over  zee  leggen  :  en  binnen  de 
tooren  ruime  zaelen  ,  vol  marmore 

en  geplaifterde  beelteniffen  van  wan- 
fchaepen  menfchen  en  beiren  ,  wel- 

ke met  een-flemmig  geroep  en  reuk- 
werk godfdienftig  ge-eert  wierden. 

De  Spanjaerden  vernoemden  Cofumel 

't  eiland  fanta  Crus.  Zedert  liepenze 
wederom  na  Campechium  ,  alvvaer 

'sjaers  te  vooren  wel  onthaelt  wae- 
ren.  Geruftelijk  geland  ,  vonden  de 
Campechiers  gantfchelijk  om-gefeeert: 
als  dewelke  te  kennen  gaven  ,  hoe 
geen  vreemdelingen  wilden  dulden  : 
fetten  een  brandende  fakkel  tuffchen 

haer  leger  tnder Spanjaerden-.zn  dreig- 
den feitelijkheid,  ten zy  vertrokken 

eer  de  toorts  uit-brande.  Soo  gefeid , 

foo  gedaen.  Zy  doen  dan  een  felle  in-  strijd  der 
druk  op  de  Spanjaerden,  die  voorbe-  £È* 
dachtelijk  tot  on  der  haer  gefchut  wij-  campe- 

ken.  Wanneer  doelkonden  fchieten, chtm- 

joegen  een  dichte  jacht  fchroot  onder 
d'aenvallers,en  hier  door  alle  fuik  een 
fchrik  aen :  dat  tommelinx  ftadwaerd 

verflooven.    De  Spanjaerden  bevon- 
den voorts  Jucatan  een  half-eiland  te 

zijn :  geraekten  voor  een  flroom,  die 
foo  fterk  in  de  Mexicaenfche  zee  florte, 

dat  twee  mijl  verfch  water  behield. 
De  ftroom  uit  1  rijk    Tabafco   afge- 
vloey d,  kreeg  de  benaeming  Grifalua. 
Alhier  ftond  de  flrandbefet  met  ftijf 
fes  duifend  Americaenen.    Honderd  vreemde 

fchuitjens  vol  gewaepende  voeren  na  *JJj£* 
boord.De  tolken  vanC#Aa,welk  er  tael 
met  der  Tabafcers  ten  grooten  deele 
overeen  quam.bragten  (o  veel  te  weeg 

dat  de  koning  felf  tot  'topper-hoofd 
Grifalua  over-quam  ,    en  tegen  des 
felfs  yfere  helmet,panzier  en  vordere 
wapenen  foo  veel  goud  aenwoog. 

Naderhand  ftaptenze  uit  op  'tSacrifi- K  cie 
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mein  fckrik 
kelijke  offer  ■ 
hande. 

Maegden 
eiland. 

de  eiland,  alfoo  genaemt  wegens  de 

fchrikkelijke  offerhanden ,  die  de  in- 
woonders  deeden.Tuifchen  verfchei- 
de  vreemde  beelteniflen  flond  een 

groote  marmore  leeuw  met  een  door- 
gehouwen  hals :  onder  den  hals  was 

een  fteene  bakinwelke'tmenfchen- 
bloed  uit  de  hals  afdruipte :  een  alaba- 
fler  man  bukte  met  voor  overgeboo- 
gen  hals  over  de  bak  ,  en  befichtigde 
'r  bloed.  De  geofferde  waeren  gevan- 

genen ,  op  de  naefte  kullen  weg  ge- 
voert.  Defen  word  't  hart  levendig  uit 

het  lijf  gefneden :  met '  t  felve  beftrij- 
kenze  de  lippen  der  afgooden,en  wer- 

pen 't  voorts  in'tvuur.De  hoofden  en 
geraemten blijven  onbegrave  leggen: 
ookfomtijdshartelofe  lijken.  Met  de 

vleefachtige  partyen  des  lichaems ,  als 
ook  de  kuiten,  maeken  zy  haer  felf 

vroolijk.  't  Naefte  eiland  wierd  be- 
woond by  maegden,  tot  welkejaerlijx 

grote  troppen  man-volk  over-vaeren: 
ten  einde  uit  godvruchtigheid.der  fel- 

ve landerijen  bebouwen  en  hooven 

op  fchikken.  De  hoofd-flad  van  Ta- 

hafco  is  Pontenchianum.  Stijf  vijf-  rmtmebi. 

tien  duifend  huifen ,  van  gebakken ^audme 
fteen  gebouwt ,  verheffen  hier ,  be- 
halven  de  toorens  en  kerken ,  ver- 
heevene  kruinen.  Veertien  andere 

groote  fteden  befigtigden  de  Span* 

jaerden  op  tab  af  co  :  en  (tonden  ver-  vreemde 

wondert  over  de  vreemde  manier  ™^*f" 
van  onderling  verbond  te  maekemna- 
mentlijkfommige  tapten  eenige  bloed 

uit  de  tong,  quetfende  met  een  fteene 
mesje,andeieuitdehand,fommigeuit 

d'arm,  in  tegenwoordigheid  der  Span- 
jaerden.  De  priefters  leven  buiten 

echt.  Op  hoerdom  bevonden,  wor- 
den met  de  dood  geftraft :  een  over- 

fpeelfter  voor  flavinne  verkocht.  Een 
ongetrouwde  mag  niet  gemeinfaem 

verkeeren  met  een  getrouwde.  Jaer- 
lijx  onthoudenze  haer  van  vleefch  en 

vifch,  vijf  en  dartig  dagen  achter  een : 

leven  by  kruid  en  boom-ge  wafch.  Sta- 

tig waeren  de  Spanjaerden  alhier  inge- 
haelt  onder  groene palm-takken.  Op 
gelijke  wijfeaen  boord  gebragt ,  (niet 

fonder  koftelijke  fchenkaedjen  ,  na- 

ment- 
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mentlijk  een  menfchen-beeld ,  dop- 
pen,waeyers  alles  konftig  gevvrogt  uit 
louter  goud)  keerden  weder  na  Cuba. 

Togt  Van  Verdïnand  Magaglianus , 
verkeerdelijk  genoemt  Magellanes. 

E  bifTchop  Bartholomeus  de  Cctfis 
onthield  fich  een  geruime  tijd  op 

Hifpaniola  binnen  de  flad  Domïnico. 
Alhier  bericht  wegens  de  rijke  peerl- 
vangd,  die  voor  Cuhagua  viel,  en 

d'ondraegelijke  wreedheid  ,  welke 
rie  Spanjaerden  te  werk  Helden  orn- 

trendd'inwoonders,  reifde  üa*$pan- 
je  :  ten  einde  by  Kaifer  Carel  de 

vijfde  verkreeg  't  opper-bewind  over 
Cumana  en  Cuhagua  ,  onder  voor- 
wending  van  de  heidenen  met  een 

Immers  foo  weinig  voorfpoed  had 
alhier   Luidewijk   Lampaguano  ,    uit- 
geruft   by    Spaenfche   koopluidcn , 
met    bezeegeld  verlof  des  kaifers  , 

om  peerlen   te  vangen  voor  Cuha- 
gua ,   waer  toe  een  byfonder  werk- 

tuig  derwaerds  voerde.    Doch   de  umpag- 

Cuhaguaenfche    Spanjaerden    flondeo  »*»«***»*- 

hem  gezaementlijk  tegen  :  fulx  niet      g' konde  verrichten:  weshalven  krank- 

zinnig ftierf.  Terwijl  dek  togten  al-  Togt  van 

dus  ongelukkig  afliepen  ,  nam  Ier-  **ïm?'**" 
dinand  Magaglianus  ( foo  noem t  fa em  V00r-  -viel 

Peter  Martjr  ,  en  niet  Magellanes :  ■ 
die  dan  hier  in  geloof  verdient :  de- 

wijl   tuiTchen    deïe  twee  gemein- 
faeme  ommegang  was)  een  feerge- 
wigtig  werk  by  de  hand;  namentlijk 
de  weereld  rondom  te  zeilen.    De 

fachte  lijn  te  trekken  tot  't  chriften- j  gantfche  handel   moet  een  weinig 
dom.  De  verfoeker  vond  groot 
fteunfel  aen  Wilhem  Najfauwfche 

Graef  :  fulx  den  hoek  te  boven  raek- 
te  ,  en  eerlang  met  drie  honderd 
Spaenfche  boeren  op  cumana.  Om 
meer  aenfien  te  hebben  ,  waeren 

alle  begiftigt  met  een  rood  kruis, 
hoedanig  de  ridders  van  Calatrava 
draegen.  Weinig  kreunde  fich  hier 
aen  0 campus  gefach-hebber  op  Cu- 

mana :  als  die  de  Cafis  geweldiger 
hand  buiten  hield.  De  veronge- 

lijkte bragt  fijn  klachte  aen  d' on- 
der-koning over  7  Wefierfche  In- 

dien op  Hifpaniola  :  en  middeler- 
wijl  de  fcheeps-laeding  binnen  een 

nauw  pakhuis  ,  onder  't  opficht  der 
nieuwe  ridders.    Terwijl  lijn  klagt 

hooger  opgehaelt.  Magaglianus  een 
Portugees  edelman  verrichte  voor 
fijn  koning  groote  dingen  in  Africa. 
De  verrichting  viel  niet  min  laftig 
als  koflelijk :  weshalven  by  een  hal- 

ve dukaet  ter  maend  verfoekt ,  bo- 

ven 't  geen  amrs-halve  genoot.  Af- 
geflaegen  ,  denkt  op  wraek.  Hier 
toe  is  eerlang  gelegendheid  verfchafc 
door  Irancifcus  Serranus ,  die  uit 
Ternaien  aen  Magaglianm  brieven 
affchikte  :  hy  foude  derwaerds  over- 
fchepen  ,  indien  iets  gewigiigs  wil- 

de verrichten.  De  Paus  Alexander  de 

fejle  had  tuiTchen  de  koningen  van 
Caftilien  en  Portugael ,  beide  befig 
met  nieuwe  landen  te  ontdekken, 

een  fcheiding  gemaekt  :  dat  Cafli- 
lien  foude  befitten  alle  kullen  geie- inftelde ,    vertrok   Ocampus  genoeg 

faem  verrijkt.  Desfelfs  vertrek  moe-  j  gen  ten  wellen  der  middag-lijn  ,  en 
digde  de  Cumüners  aen  ,  mifmoedig  I  Portugael  ten  ooflen.  Uit  kracht  de- 
door  geleedene  overlaft  ,  om  iets  j  ferfchifting  vielen  de  droogery-rijke 
wigtigs  te  waegen  ,  tot  uitroeying  ;  Moluccifche  eilanden  den  Poriugee- 
der Spanjaerden.  De  toeleg  gelukte,  [jen  te  beurt  ;  doch  Magaglianus  be- 
Behalven  weinige,  ontfnapte  nie-  j  wees  voor  kaifer  Carel  de  vijfde,  hoe 
mand.  De  Cafis  ,  hier  af  verkund- 1  beweften  konden  werden  bevae- 
fchapt,  begaffich  uit  mifmoedigfaeid  ren  ,  en  by  gevolg  onder  Cajlilien 

ineenDominicaener  klooüer  opHi-  behoorden.  Ooren  hadG37-d,/totduf- 
'eedheti  fpaniola.  Zuur  brak  evenwel  den  Qu-  daenigevoorilag.  Hytaekelt  dan  vijf 

ca(i4-  maners  dQ  verrichte  moord  onder  de  >  fchepen  toe  ,  met  welke  Magaglia- 
Spanjaerden  op;  want  Caft el 'lio  ,  niet  nus  van  Sevilien  zeerwaerd  fleekt, 
fonder  een  bloedig  gevecht  van  veer-  den  tiende  der  oogft- maend  op 

tig  dagen  ,  kreeg  eindelijk  d'over-  't  jaer  vijftien  honderd  negentien, 
hand :  hing  feventig  land-droften  aen  Vijf  maenden  bleef  Magaglianus  leg- 
galgen  :   en  woede  buiten  de  kerf.   gen  voor  de  kuil  by  de  Patagones 

1  K  2  be- 

ef Cu 
\na. 
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76  Eerste 
bewoont:  vond  alhier  niemand  dan 

een  reufe  tien  voeten  lang  ,   die  bin- 
nen fcheeps-boort  een  groote  mand 

vol  twee-bak  ledig  maekte  ,  en  met 

een   teug  negen  ftoop   waters  op- 
dronk. Ook  lag  hy  boomen  met  bij 

len?gehakt,uit  welker  kruinen  kruifen 
fheken.  Terwijl  fo  lang  in  de  gemak- 
keiijk-haeven,  die  debeneming/^?/ 

luliaen  kreeg,  vertoefde,  joeg  hy  d'on- 
der-ammirael  loannes  Carthagena  ne- 

vens fijn  biecht- vaeder  landwaerd  in; 
ter  oorfaek  hem  na  't  leven  Honden. 
Magaglianus ,  langs  America  zuidelijk 
aen  tot  op  twee  en  veertig  graeden 

voort- gefet,  wierd  beloopen  van  een 
fwaere  ftorm.  Een  der  fchepen,  bin- 

nen een  inham  in-gedreven,  flietop 

een  blinde  klip  aen  fpaenderen.  't  Jagt 
bergde  't  volk  ,  en  verviel  dieper  en 
dieper  in  een  flraet  tuiïchen  hooge 

fnee  il- bergen.   Magaglianus  gift  e  ter- 

ftond,  gelijk  de  vermaerde'  wis-kon- llenaer  RoderikTalerus  ,  hem  meer- 
maels  feide ,  hier  de  door-togt  te  zijn, 
door  welke  de  Noorder  Oceaen  in  de 

Zuider  valt.    Hy  fet  dieshalven  de 
flraet  in,  die  fomtijds  eng,  fomtijds 
breed  ,  honderd  twintig  mijlen  lang 
is,  vol  kleine  eilanden  en  zorgelijke 

klippen.  Terwijl  dieper  voort-zeilt, 
fmijt  'tfchip  Antonio  over  ftaegnaG*- 
diz.   Den  vijf  en  twintigiteder  Slagt- 
maend  voerde  hy  drie  lchepen  in  de 
Zuid-zee.  Met-honger,  dorft  en  hette 
hardebolden  devlootelingen  feer  er- 

barmelijk drie  maenden  en   twintig 

dagen,  fonder land  te fien.  Defchoe- 

nen  en  't  leder  ,  over  de  fchilden  ge- 
trokken ,  begonnen  nu  ook  ten  fpijs 

f  ontbreeken :  als  twee  eilanden  ont- 
dekten ,  twee  honderd  mijlen  van 

malkander  afgelegen  ;  doch  beide  on- 
bewoond en  onvruchtbaer  :  weshal- 

ve n  de  benaeming  Injortunatifche  kre- 
gen. Zedertvervielenzetuficheneen 

groote  meenigte  eilanden ,  welker  in- 
woonders  buiten  gemein  diefachtig 
vielen  :  hierom  paftenze  der  felve 
woonplaetfen  toe  de  naem  Ladrones. 
't  Yoornaemfte  eiland  Burneia  maekt 
twee  honderd  vier  en  vijftig  mijlen  in 

d' ommegang  uit.  Alhier  wafcht  een 
boom ,  welker  afgevallen  blaederen , 
gelijk  wormen ,  kruipen.  De  koning 

Boek: 

onthaelden  de  Span jaer den  feer  vrien- 
delijk. Twee  olifanten  bragten  de  ge- 

fchenken  na  ftrand  uit  de  ftad  ,  vijf 

en  twintig  duifent huifen  groot. Dicht 

aen  Burneia  leggen  twee  minder  ei- 
landen Zubo  en  Matan.  De  koning 

van  Zuho  onderwierp  fich  de  Spaen- 
fche  gehoorfaemheid.  Magaglianus 

liet  fijn  vloot  alhier  in  d' haven  leg- 
gen ,  flak  met  booten  en  ïndiaenfche 
fchuitjens  nevens  ettelijke  Zubenfers 
na  Matan  .-  alwaer  hy  een  dorp  aen 

kooien  fet ,  en  groote  buit  weg- 
fleept.  De  torn  wiefd  na  acht  dagen 
hervat,  't  Was  gemunt  op  de  koning- 
lijke  hoofd-Had ;  doch  de  koning ,  te- 

gen Magaglianus  uitgefpat,  bragthém 
om  hals.  Seven  fneuvelden  met  haer 

bevel  hebber ,  twee  en  twintig  wier- 
den fwaerlijk  verwond.  De  gevluchte 

geraekten  op  Zubo ;  en  aldaer ,  by  den 
koning  ter  maeltijd  genoodigt ,  over 

tafel  aen  een  ellendig  einde,  d' Oor- faek der  moord  ontftond  uit  na-y  ver ; 
want  d'eilanders  niet  verdraegen  kon- 
den  't  verkrachten  van  vrouwen  en 

dochters-  't  Scheeps-volk ,  door  fulke 

neepen  gefwakt  ,  was  benoodfaekt 
't  derde  fchiipfant  lacoh  te  verbranden. 
Aen  de  Moluccifche  eilanden  na- 

menze  een  koftelijke  lading  van  na- 

gelen in :  met  welke  'tfchip  Trinitas 
na  Nieuw  Spanje  door  de  Zuid-zee  fiak, 
en  Vittoria ,  onder  't  bellier  des  fchip- 
pers  loannes  Selaftiaen  de  Lano ,  langs 

degewoonelijke  water-togt  der  Por- 
tugeefen ,  na  fant  Lucar  de  Barrameda  : 
alwaer  met  achtien  mannen  terteede 

liep. 

Togt  yan  Verdïnand  Corte/ius. 

Magaglia 

nm  gedot 

Moord  de 

Spanjaet' 

den. 

linde  dei 

togtrmdt de  veeerel 

HOewel  de  togten  der  Spanjaer- den    op   America  fomtijds    een 

droevige  uitflag  namen ,  wierden  ech- 
ter t'ellekens  met  nieuwe  moed  her- 

vat. Ferdinand  Sottus  bragt  vijf  hon-  wreedheh 

derd  man  in  Florida ;  doch  geen  fchat-  van  Som ten  uit  'tland.  Hy  verrichte  niet  an- 
ders ,   als  dat  vijftien  land-vorften 

d'  handen  afkapten ,  ter  oorfaek  geen 

goud- mijnen  konden  aen  wijfen.  El- 

lendiger liep  het  af  met  P •ampbilus  Droevig 

Narvaez.  Defe  verloor  fijn  vloot  en  e' 
volk ,  uitgefondert  weinige  ,  op  de itroom 

Narvaez. 
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ftroom  Palmet.  Van  fes  honderd  ge- 
raekten  flechts  tien  behouden :  d'ove- 
rigefneu velden  in  de  rievier,  of  aten 
elkander  uit  raefende  hongers-nood. 

an  Meer  verrichte  ï  er  dinand  Corte  fius  uit 

Spanje  na  America  gezeild  op  'tjaer 
vijftien  honderd  en  negentien.  Ze- 
dert  tot  opper  hoofd  gelteld  over  tien 
karveelen  en  drie  jagten  met  viji  hon- 

derd voet-knechten  en  fefïien  ruiters , 
by  de  nieuwe  Spaenfche  inwoonders 

aer-  van  Cu  ba  gewor ven .  Aen  't  eiland  Co- 
'rl°t-  zumella  uit-geftapt,  fchafte  aldaer  af 

'tmenfehen  offeren  voorde  duivelen : 
rechte  een  kruis  en  Maria-beeld  in 
haer  tempel  op :  verlofte  Hieronymus 
Jquilaris  uit  een  feven-jaerige  gevan- 

genis. Defe  had  met  Valdivia  fchip- 
breuk  geleden.  Die  haer  in  de  boot 
bergden  dreven  danig  dagen  met  de 
ftroom  totjucatan.  Seven  fneuvelden 
door  honger.  Doch  foo  haeft  den 

voet  op  't  land  kregen,wierden  den  Ze- 
mes  op-geqffè-rt :  met  de  vleefachtïge 
partyen  ,  voor  't  vunr  gebraeden ,  hiel- 

den de  lucataners  een  vrolijke  mael- 
tijd.  Sesfchoten  over;  doch  fbuden 
des  anderen  daegs  op  gelijke  wijfe 
fcheiden  uit  de  weereld :  onder  deie 

bevond  fich  cókAquilaris.  Des  nachts 

los  gebrooken  ,  quamen  by  een  na- 
buurige  land- vorft,  die  geduurig  tegen 
de  menfeh-eeters  oorloogden .  Corte- 

»de  fius  bood  te  vergeefs  Taxmarus  den 

ig'  vrede  aen ,  als  die  óqü  aenbod  aifloeg , 
en  veertig  duifend  man  uit  fijn  prach 
tigeflad  Potanchanum,  meer  ais  twin- 

tig duifend  fteene  huifen  groot ,  te 

velde  bragt.  't  Had  gedaen  gèweeft 
met  de  Spanjaerden  ,  ten  zy  Cortefws 

den  vyand  lokte  onder  't  gefchut ,  en 
de  feftien  ruiters  in  d'achter  hoede  te 
paerd  invielen.  De  fchrik  was  te  groo- 

ter ,  nadien  't  land  geen  paerden  voed, 
veel  min  krijgs-luiden  te  paerd  kent. 

zhn-  Binnen  'tledige  Potanchanum  hielden 
m  de  Spanjaerden  bykans  een  maend 

huis.  Zedert  zeildenze  na  Coluaca ,  al- 

waer  een  volk-planting  aen  flellen,  op 
can-  verfoek  der  ingefetene.  Onderde 
>**«»  fchenkaedjen ,  die  de  Spanjaerden  ont- 
Thaer  ffngen  waefen  Coluacanfche  boeken. 

De  bladeren  beftonden  uit  binnenfte 

boom-fchorzen ,  met  dun  plaitëer  uit 
gezift  meel  beflreeken,  aen  maikan- 
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der  'm  de  lengte  vafl-gemaekt.  Delet- ters geleeken  na  kooten  ,  ftroppen , 
fchaeven  ,  weerhaeken  en  vordere 

kris-kraffen ,  na  d'Europifche manier 
achter  malkander  gefchikt.  Cortefws 
ftond  verbaefl  over  d'heerlijke  ker- 

ken ,  met  geborduurde  tapijten  vol. 
koftelijkegefteenten,beleid.In'caen- 
breëken  des  dags  wordenze  t'ellekens 
bewierookt.  Groote  meenigten  vloe- 

yen te  gelijk  tot  't  gebed  toe.  Als 
'tzaed  ind'aerdekornt,  of  ten  vollen 
wafdom ,  offeren  zy  kinderen  kofte- 
lijk  gekleed,en  eenige  weeken  te  voo- 
rengemeft,  aen  de  Zemes.  Wanneer 
geen  verfchot  van  kinderen  is,  flag- 
tenze  (keven  ,  en  elders  ook  honden. 
Die  ten  offer  gefchikt  zijn,  ftaen  in 
groot  aenfiien.  Ieder  buigt  fich  voor 
de  felve  neder.  Haer  yver  omtrend 
vuile  afgöden-dienft  kan  ook  blijken 
aen  een  vreemde  gewoonte,  welke 
zy,  ter  tempel  binnen  geflapt,  onder- 

houden :  namentlijkzy  tappen  bloed 
uit  de  tong ,  lippen ,  ooren ,  borft,  kui- 

ten of  dyen  in  de  handen ,  welk  einde- 
lijk in  de  lucht  over  de  kerk  werpen : 

omalioo  de  Zemes  te  verzoenen. Bin- 
nen de  ftad  Zempoal ,  vond  Cortefws 

Vijf  flaeven  ter  flagting  op-geflooten 

tegen  den  anderen  dag.  Hy  had  d'el- 
iendigeïos  gemaeKt ;  maer  óp  't  heftig 
aenflaen  der  Quïnes ,  foo  veel  alsprie- 
iters  ,  betuigende  ,  hoe  de  Zemes  al 

'tgezaeide  fouden  bederve?  ,  indien 
d'offerhande  niet  voort-gingen ,  her- 
ftelde  de  los-gemaekte.  De(e,  hoe- 

wel haer  groote  zaligheid  toe-gefeid 
wierd  ,  keerden  echter  feer  onileld. 

Aen  de  voeten  der  Zemes  hingen  feer 
veel  ménfehen  beenderen  in  bondel- 

kensfamen  gebondenten  onder  defel- 
ve  de  naemen  van  de  vyanden,welker 
vleefch  oi  geoffèrt  of  gegeten  was. 
Twaelf  mijl  ten  ooflen  bovenZempoal 
dicht  aen  de  ftroom  Grifalua  bouwde 
Corte  fius  een  nieuwe  ftad  VeraCrux.So 
hoog  nam  Diecus  Velafques  fuik  werk 
op  ,  als  gefchied  buiten  fijn  kennis, 
dat  hy  diefwegen  over  den  (lichter 
een  doodvonnis  by  de  Cubafche 
raeds-heeren  vorderde.  Doch  terwijl 
Cortefius  befcheid  verwacht  van  de  ge- 

fanten  ,  (gefchikt  na 't  Spaenfche  hof, 
tQiï  einde  bericht  deeden ,  wegens  de 

K   z  bv- 
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byfondere  voorval,  benoodfaekende  | 

een  ftad  te  bouwen)  trekt  hytachen- 

tig  mijl  wettelijk :  na  dat  op  alles  bin- 
nen Vera  Crux  orde  bad  gefield.  De 

Zempoalenfers  hielden  hem  met  groo- 

te  hulp-benden  gefelfchap  ;  om  een- 
mael  't  jok  des  over-magtigen  koninx 

Muteczuma  mogten  af  te 'fchudden. 

Defen  foud  het  gelden.  Cortefws ,  ge- 

vordert  in  't landfchap  Sïncuchimalar , 
isuitnaem  van  Muteczuma  door  den 

land-droft  aldaer  beleefd   onthaelt 

binnen  een  groot  vlek.  Dit  lag  op  een 

fteile  berg ,  fonder  toegang  ,  als  by 

twee  hooge   ladders.    Sïncuchimalar 
word  beüooten  van  een  gebergte, 

welkers  kruinen  de  wolken  bereiken. 

Afgeftapt  geraekten  in  een  dorre  en 

koude  valieye,  alwaerfulk  een  onge- 
mak leden  ,  drie  dagen  achter  een, 

door  honger ,  dorft ,  koude  en  fwaere 

hagel-fteenen  ,  dat  niet  weinige  den 

geeft  gaven.  Zedert  klommenze  een 

vermaekelijke  heuvel  op,  dièeenka- 

pelle  droeg,voorfien  van  een  aenfiene- 
lijke  toorn  :  de  toorn  was  rondom  be- 

ftaepeU  met  groote  hoopen  houts,  by 

d'inwoonders  tot  't  verbranden  der 

offerhanden  toe-gebragt.  Aen  de  voet 

van  defe  berg  was  een  bewoonde  yal- 

leye,  befproeit  van  een  vermaekelijke 

ftroom ,  aen  wiens  oever  de  vorft  Ca- 

cataminus  een  fteene  paleis  ,   in  ver- 
fcheide  zaelen  verdeelt,  bewoonde. 

Opwaerds  lagen  diergelijke  paleifen. 
Alle  Honden  onder  Muteczuma;  be- 

halven  nochtans  't  nabuurig  géweft 

Tafcalteca,  welker  inwoonders,  voor 

ftrijdbaere  vermaerd  ,  nooit  eenige 

wetten  van  Muteczuma  wilden  ont- 

fangen.  Ccrtefius  fette  foo  haeft  niet 

den  voet  op  de  boodem  van  Tafcalteca, 

of  wierd  by  duifend  ingezetenen  aen- 

gevallen.    Met  d'  eerfte  torn  bleven 

twee  Spaenfche  paerden.  Na  eenhar- 

de  fchermutfeling  vlooden  d'aenval- 
lers  ;    en  verfochten   des  anderen 

daegs  vreede.    De  Spanjaerden  trok- ken voorts  vreedfaem  landwaerd  in : 

wanneer  fchielijk  een  groote  trop  met 

yfeiijk  getier  tegen  haer  uit-fpatten; doch  vocht  te  mets  deinzende  na  een 

achter-laege,  die  gefwind  't  Spaenfche 

héir  aller  wegen  omringde,  't  Getal 

g;ng  boven  d'  honderd  duifend.  De 

erste     Boek* 

ftrijdt  duurde   tot    fonnen -onder- 

gang. Cortefws  moeft  fijn  behoudenis 
toenmaels  toe-fchrijven  aenfesveïd- 
ftukken,  welker  ongewoone  flaegen 

niet  min  fchrik  als  fchade  toe-bragten: 

fulx  met  den  avond  aftrokken.  3'  O- verwinnaer  fetze  achter  na  ,  en  vijf 

dorpen  aen  kooien.  Het  is  nauwelijx 

tefeggen  ,  wat  moord  de  darden  rui- 
ters onder  de  vyand  aen-rechteden. 

En  evenwel  liet  hy  de  moed  niet  zak- 
ken: als  die  eerlang  met  anderhalf 

honderd  duifend  man  diervoegen  op 

de  Spaenfche  leger  plaets  ftormde,dat 

't  leger  het  uiterfte  gevaer  liep.  Einde- 

lijk bleef  nochtans  d'overwinning  aen 
de  zijde  van  Cortefws  :   die  raefende 

door  wraek,  met  bloedige  voetftap- 

pen  Tafcalteca  afliep.  OndertufTchen 

quam  Quefitangaltti  been.  De  toeleg 
was,  om  by  nacht  de  Spanjaerden  flag 
te  leveren.  Ten  dien  einde  fond  hy 

verfpieders    met    fchenkaedjen   na 

't  Spaenfche  leger ,  die  af-keeken  , 

waer  de  begraeving  alder-fwakft  ten 

aenval  lag.    Cortefius  kreeg  hier  een 
fnuf  van :  en  eindelijk  ook  de  recht 

gefchapenheidderzaekin'toog.  Hy 

hakt  dan  den  vijftig  verfpieders  d'han- den  af :  en  fendze  te  rug  na  Quefüan- 

gal met  verwittiging,  dat  hem  wach- 
te.  En  defe  quam  uit  't  ftaende  ge- wafch  te  voorichijn :  ftormde  dapper 

by  duifier ;  doch  vond  tegenweer, 

welk  d'aftogt  benoodfaekte.  Cortefws 
wierd  door  fuike  zegenen  moediger : 
valt  ter  middernacht  Tafcalteca ,  ftijf 

twintig  duifend  huifen  groot ,  man- 
haftig aen :  en  maekt  fich  van  defelve 

ftad  meefter,  Pefe  is  heerlijk  gebouwt 

uit  gebakken  fteen :  de  markten  grim- melen  van  koopers  en  verkoopers, 

die  onderling  handel  drijven  met  al- lerlei  eed-waeren   vifch  ,  vleefch, 

brood,  als  ook  piuidmaedjen ,  peer- 

len,  geborduurde  tapifleryen,  kalk, 
fteen  ,  balken  en  kruiden.  Twintig 

dagen  hield  Cortefws  alhier  huis,  wan- 
neer op-brak  na  de  naeftgelegene  ftad 

Chwrutkal.  Stijf  honderd  duifend  Taf- 

caltecaners  geleiden  hem  derwaerds. 

Hy  was  door  de  felve  gewaerfchouwt; 

hoe  binnen  chïurutecal  de  ftraten  af- 

gefneden  waèrén  ,  de   daeken  van 
fwaere  fteeneri  voorfien  ,  de  folders vol 
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vol  boog-fchieters,  en  alles  befteld, 
om  hem  aen  kant  te  helpen.  Hy  floeg 

wel 't  aen -brengen  te  meer  in  de 
wind  :  nadien feer  prachtig  terpoor- 
te,  tufTchen  gefang  en  trommen,  in- 

trok, en  heerlijk  allenthalven  ont- 
haeld  wierd.  OndertmTchen  rukte 

een  magtig  heir,  by  Muteczuma  af- 

'fitr  gefchikt,  derwaerds.  't  Had  met  de 
|  Span jaer den  ternaefler  nacht  gedaen 

geweeft,  ten  zy 't  geheim  uitlekte 
door  een  Chiurutecalfche  vrouw; 

die  een  burger  van  Zempoal,  welke 
Cortefius  volgde,  waerfchouwde  ,fich 
aenftonds  weg  te  pakken ,  dewijl 
het  binnen  weinige  uuren  alle  de 

l"Ln-  vreenicielirigen  gelden  foude.  Certe~ 
fins,  hierafverkundfehapt,  ontbied 

d'opper-hoofden  der  ftad  by  fich. 
Defe,  terzael  binnen  geflapt ,  wier- 

den onder  de  voet  gefchooten.  Op 
de  -flag  der  vuur-  roers  vloogen  de 
burgers  gewaepend  toe.  Hier  on- 
Hond  een  fcherp  gevecht.  Na  vijf 
uuren  bekoelde  de  moed  der  aenval- 
lers  :  die  ftilftand  van  wapenen  be- 

dongen ,  en  eindelijk  een  vreede  trof- 
f  en  met  deSpanjaerden.  Verfetftond 

diefvvegen    Muteczuma  :    'tgeraed-  " 
faemft,  cortefius  doorfchenkaedjen 
teftillen.  Hy  fond  derhalven  ander 
half  duifend  bombazijne  klederen, 

tiengroote  goude  fchotelen,  ettelij- 
ke vaten  wijn:    ontkent  in  aentogt 

geweeft  te  zijn  nzChiurutecal :  ver- 
foekt ,  hy  beliefde  de  reis  te  ftaeken, . 
om  binnen  d'hoofd-ftad  Tenuflitan 
te  trekken.  De  gefchenken  en  ver- 
ontfchuldiging   nam   Cortefius  aen; 

doch  vervorderde  de  voor-genoo- 
men  togt.  Acht  m  ijlen  beneden  Tem-  vreemde 

flitan  faghy  den  twee-toppigen.  berg  berg  vopo- 

Popocatepeque,  alfoogenaemt  wegens  '"'M"*- de  naere  damp,  dieze  geduurig  he- 
mel waer  duit-geeft;  want  Popocabe- 

teikent  een  rook,  en  tepeque    een 
berg.  De  fmook  gaet  (teil  en  fnel  in 
de  wolken  op  :  fulx  ook  door  de 
fterkfte  ftorm  niet  een  flip  ter  zyden 
af gedreeven  word.  Tien  Spanjaerden 
beftonden  na  den  top  te  klimmen  ; 
doch  moeften  eerlang  keeren  ,  alfoo de 
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deaffche  foodiklag,  dat  tot  over  de 

knien  in-flapten.  Twee  echter  ge- 
raekten  boven  by 't  log  ,    na  giffing 

gaependeander-half  mijl.  De hairen 

refen  hier  te  berge.  De  berg  felf  zid- 

derde,  en  weer-galmde  van  't  geknars der  vlammen ,  flikkerende  uuTchen 

een  pik-fwarte  rook.  Het  daverde 
onder  haer  voeten ;  wanneer fwaere 

lleenen ,  uit  't  vuurige  gat  geworpen 
aen  alle  kanten  neder  -  ploften  ,  en 

verfchrikkelijk  afrolden .  Beide  wae- 
renze   of  verbrand  ,    of   verflikt, 

of  verplettert,  ten  zy  juift  achter 

een    uit -geholde   heuvel   lijf-ber- 

stoutigheid  ging  vonden.  d'Inwoondersfconden 
verbaeft  over  de  floutigheid  der  twee 

Spanjaerden,  aen  welke  fchenkaedjen 

toe  bragten.  Zy  geloofden ,  hoe  d'af- 
gefturvene     koningen ,    om     haer 
fchelm-flukken    onltjdelijke   pijni- 

ging uit-flonden    in    Popocatepeques 

vlammen,  vergefelfchapt  met  dui- 

fend  duivelen.   Cortefws  door  't  arme 

landfehap  der  Guazazingers  voort-ge- 

rukt,  leed  op 't  gebergte  groote  kou- 

de :  befichtigde  Amaquemeca  hoofd- 
fiad  des  rijx  Chialco ,  in  een  groot 

mei'r  gelegen ,  werwaerds  met  fchuit- 

jens  (  by   d'inwoonders  acaks  ge- 
naemt)  o  ver-voer :  wierd  heerlijk  in- 

gehaelt  binnen  Iztapalapa  ,  een  flad 

die  meer  als  acht  duifend  fleenehui- 

fenteld.  Verwon  derens-waerdigepa- 

leifen,  met  prachtige  zaelen,  aenge- 
naeme  hooven  en  vy vers ,  vol  vifch 

en  water-gevogelt ,  flaen  tot  groot 

cieraed ,  behalven  de  tempels  en  ver- 
hevene toorens.  Uit  Iztapalaca ,  ten 

deelenop'tvafteland,  ten  deelenin 
een  meir  gebouwt ,  leid  een  muur , 

twee  pieken  breed  door  de  vloed 

heen  na  Tenuftïtan.  De  muur  is  aller- 

wegen doorfneeden  :  over  de  door- 
fnij  dingen  leggen  wip-bruggen  ,  by 

tijd  van  nood  op-gehaeld  :    onder 

loopt  't  water  uit  een  zoute  meir  in 

't  verfche ,  met  ebbe  en  vloed :  onaen- 

gefien  beide  de  meiren  tuiTchen  hoo- 
ge  bergen  feventig  mijlen  van  de  zee 

af-leggen.    Weder -zij  ds  der  muur, 

lang  tien  mijlen ,  vertoonen  haer  drie 

groote  fteden  Mefiqualcingo ,  Coluaca- 
na  en  Vuichilabufco  ,  alle  volk-rijk  en 

prachtigbetimmertjuit't midden  van 

Een  [eer •vreemde 

muur. 

diepe  gronden.  Coluacana  word  be- 
fpoeld  van  't  brakke  meir ,  tot  byfon- 
dergerijf  en  groote  verrijking :  alfoo 

't  water  ,  by  gooten  bin  n  en  de  ftad  ge- 
leid, d  )Ot  de  fonne  ftremt  :  de  ge- 

ftremde  vocht ,  gekookt  tot  kleine 

broodjens  ,  veroorfaekt  fterke  han- 
del :  want  dewijl  nergens  zout  valt 

dan  hier  ,  vloeyen  allerwegen  de 

koopluiden  herwaerds.  Cortefius  was 
nu  op  anderhalf  mijl  langs  de  muur 

genaedertaen  Ttmftïtan,  als  hem  dui- 
fend hoo  velingen  tegemoet  trokken. 

Zy  kullen  haer  rechter-handen ,  met 
welke  eerftd'aerde  betafteden.  Alle 

gingen  blootsvoets.  In  delaeftetrop 

quam  Mütexzuma  felf,  die  een  goude 

hals-band.  vol  peerlen  omd'halsvan 
Cortefius  wierp ,  en  hem  voorts  ftad- 
waerd geleide,  tuiTchen  een  naer ge- 

krijt  van  gevangenen  gefchikt  ten  of- fer, en  beflooten  in  toornen,  uitliet 

water  op-gemetfelt,  weder-zijdsder 
gefeide  muur.  Muteczuma  plaetfle 
Cortefius  binnen  fijn  prachtig  paleis  op 

een  goude  throon  :  en  gaf  alles  over 

aen  den Spaehfche  Koning,  in  tegen- 
woordigheid der  rijx-raeden,  dieiwe- 

gen  niet  weinig  ontfteld.  Terwijl 
't  werk  fich  diervoegen  toe-droeg, 

krijgt  Cortefius  bericht  :  hoe  de  Ko- 
ning Coalcopoca  een  aenflagh  maek- 

te  op  de  nieuwe  Spaenfche  flad  Vera 
Crux  :  twee  befettelingen  verraede- 

lijkaen  kant  geholpen ,  en  twee  an- 
dere gequetft  had.  Cortefius  ,  wiens 

oogmerk  lag,  om  fich  meefter  te  mae- 
ken  van  Mutexzumaes  koningrijk,  be- 
fchuldigthem ,  als  of  Coalcopoca  door 

lljnopruyend'aenflagbeftond.  Wef- halven  Muteczuma  in  hechtenis  raekt: 

hoewel  hy  Coalcopoca  , nevens  desfelfs 
zoon  en  vijftien  rijx-raeden  ,  gevan- 

gen bragt  binnen  Tenuflitan  :  alwaer 

Cortefius  alle  by  groen  hout  verbran- 
de. Vergeefs  dacht  Muteczuma  fich 

aldus  te  zuiveren  by  Cortefws,  welken 

geen  voldoening  gaf ,  hoewel  hem 
door  een  nieuwe  weldaed  verplichte, 

't  Werk  diend  hooger  opgehaelt.  De 
landzaeten  hielden  fich  feer  quaelijk 

over  Muteczuma :  ter  oorfaek ,  fon- 

der  deminfte  tegenweer ,  't  gantfche 
rijk  liet  ringeiooren  van  weinige 

vreemdelingen,  't  Was  nu  verre  ge- 

noeg 

Hoe  zout 

gemaekt 

word. 

■ 

Merkwt 

dige  ham met  de  K ning  Mn 

teczuma 
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Ontdekkers  Van  Jmerktt. 

Si 
noeg  gekomen  :  dat  door  een  ver- 

wijfde flaphartigheid  als  een  mif- 
daediger  gevangen  fat  ,  die  over 
vermoogendelandfchappen  heerfch- 
te.  Onder  verfcheide  vorften  ,  de 

welke  fich  diefvvegen belgden,  quam 

Catamazin  beltierder  van  't  gewefl 
Hacoluacan  te  voorfchijn.  Defe,(ten 
zy  door  Muteczumaes  trouwloofe 

arglifligheid  by  nacht  was  overval- 
len )  foude  Cortefius  werk  genoeg 

befchaft  hebben,  't  Liep  nu  hoe  lan- 
ger hoe  meer  voor  wind  met  de 

Spanjaerden :  ais  die  't  fil  ver  en  goud , 
by  de  landfchappen  wijd  en  zijd 
onder  Muteczuma  gehoorig  op-ge- 

bracht ,  niet  konden  weg-voeren. 
Suix  verleegen  flonden  ,  te  meer 
nadien  zy  de  magt  van  Muteczuma 

»j-  verdacht  hielden.  De  felve  kan  af- 

te  '  gemeeten  uit  de  pracht  der  koning- 
»*-  lijke  flad  Tenuftitan ,  gelegen  in  't  rijk 

Mejfica ,  alwaer  een  zout  meir  fich 
niet  vermengt  met  een  verfche  vloed: 
beider  ommegang  bereikt  feventig 

mijlen.  Tenuftitan ,  uit  't  zoute  meir 
opgebouwt ,  leid  van  't  vafle  land 
anderhalf  of  twee  mijlen,  't  Vaer- 
water  grimmelt  vol  kleine  fchuit- 
jens.  Vier  fleene  bruggen  ,  aen  ver- 

fcheide plaetfen  door-fneden  ,  en 
met  poorten  voorfien ,  leggen  uit 
de  flad  na  de  vafle  kufl ,  niet  min 

konftig  als  koftelijk.  't  Verfche  wa- 
ter word  door  't  zoute  geleid  door 

een  gemetfelde  graft :  uit  welke  nie- 
mand fcheppen  mag  ,  ten  zy  aen 

'skoninx  rent-meeflers  de  prijs  be- 
tael ,  volgens  opgeilelde  fchatting. 
Voorts  teld  de  flad  meer  als  feflig  dui- 

zend huifen  ,  in  eilanden  verdeelt; 

doch  met  groote  bruggen  aen  mal- 
kander gehecht.  De  markten,  rond- 

om met  galderyen  ,  krioelen  dage- 
lijx  van  koopers  en  verkoopers.  In 
ieder  buurt  flaet  een  herberg,  alwaer 
overvloedig  gebraeden  en  gezoo- 
den  vifch  en  vleefch  en  wijn  te  beko- 

men is.  Behalven  konijnen,  haefen, 

tortel-duiven  ,  quartels  ,  faifanten , 
harten  ,  wilde  -  fwijnen  ,  maekenze 
groot  werk  van  gelubde  en  gemelie 
honden.  De  ambachten  zijn  ver- 

deelt in  gilden  :  en  de  gilden  hebben 
haer  byfondere  wijken  ter  wooning. 

Groote  handel  word  gedreven  met  cachaa 

cachaos,  een  boom-vrucht  niet  onge-  ™**VBOt 
lijk  de  amandelen.  De  cachaos,  ten  " 
poeyer  geflampt  en  in  water  ge- 
mengt  ,  verfchaft  een  fmaekelijke 
drank.  Zy  waflchen  alleenlijk  op 
warme  en  vochtige  gronden ,  en  heb- 

ben een  gebruik  gelijk  't  geld  by  d'Eu- 
ropeers.  Onder  verfcheide  paleifen 
fleekt'traed  huis  uit :  alwaer  twaelf 
rechts -geleerden  ,  omringt  van  een 
meenigte  dienaers  ,  dagelijx  vonnis 

vellen.  Ook  is  d'hcofd-kerk  befigti- 
gens  waerdig.  De  kerk  ,  uit  ileen  vrmbügè 

vierkantig  gebouwt ,  heeft  vier  poor- kerk- 
ten  ,  welker  uitgangen  fïen  op  vier 
breede  {Iraeten  ,  eindigende  aen  de 

vier  voor-verhaelde  bruggen.  De 
m uuren  rijfen  tot  een  byna  onm.ee- 
telijke  hoogte.  Verfcheide  toorens 
fchijnen  haer  toppen  te  bergen  tuf- 
fchen  de  wolken.  Alhier  hebben  de 

prieilersverheevenezaelen,  om  na- 
derby  den  hemel  te  wefen;  d'opgang 
leid  langs  marmor-ilene  trappen. 
'tPriefler-ambtword  bedient  by  kin- 

deren des  voornaemiten  adels,die,op 

't fevenflejaer  derwaerds geleid,  feer 
maetig  \e\en  en  nooit  te  voorfchijn 
komen,  dan  wanneer  in  denechten- 

ftaer  treden,  't  Beruchte  metaele 
beeld  over  de  Rhodier  haven,  tulTchen 
Wiens  beêflen  de  fchepenmetilaende 
mailen  zeilden ,  moet  wijken  voor  de 
fchrikkelijke  marmore  afgod  Vukhi- 
labuchkhi,  welkers  kruin  't  verwulffel 
des  tempels  bereikt.  Nevens  fïaen 
minder  beelden ,  op  een  vervloekte 
wijfe  uit  meel  van  allerlei  gedampte 
kruiden  gebakken,en  met  menfchen- 
bloed  gekneed.  D  e  menfchen  worden 

niet  den  hals  af  -gefneeden  ;  maer 

't  bloed,  getapt  uit  de  naelle  deelen 
aen  't  hart ,  dient  om  de  lippen  der  af- 
gooden  tefmeeren  :  't  hart  feif  leven- 

dig uit-gerukt  moet  branden.  Langs 
de  muuren  zijn  hel- donkere  kelders , 
die  alleen  de  Priefters  bewandelen. 
Boven  op  de  kelders  fiaen  koftelijke  Afgtge®. 
zaelen  vol  beelden, ten  begraef-plaets  kefaidea, 
voor  de  koningen.  Terwijl  Cortefius 
nevens  Muteczuma  den  tempel  be- 
fïgtigt,  fnapten  twee  van  fijn  gevolg 
in  een  der  kelders  :  vonden  door- 
gaens  brandende  lampen  en  toorzen, 

L  en 
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en  de  muur  met  twee  vingeren  dik 

menfchen  -  bloed  befmeert  :  't  hing 
allenthalve  vol  moord  priemen  :  de 
flank  was  alhier  ondraegelijk.  Doch 
Muteczumaen  desfelfs  hoo  velingen 
namen  feer  quaeiijk,  dat  Cortefius 
fommige  beelden  om  verre  rukte :  als 

ook  dathy  den  koning  onder  d'oo- 
gen  derfde  fien  ;  want  anderfints 
zijn  de  Mejficaeners  buiten  gemein 
eerbiedig  omtrend  haer  koningen . 

Tracht  der  Niemand  derft 't  geficht  op-flaen  al- 

Kjïi?  waer  dé  felve  fich  laeten  vinden.  De raeds-heeren  flaen  bioots  -  voets , 

met  aengefichten  ter  aerde  geboo- 
gen.  Viermael  daegs  veranderen  zy 

't  gewaed :  en  'tkieed  welk  eens  aen- 
toogen  ,  heeft  zedert  geen  ander  ge- 

bruik ,  als  ten  gefchenk  aen  de  krijgs- 
knechten ,  die  eenige  helden-ftuk- 

ken  verrichten.  De  fchotelen  en 
kruiken,  die  ter  koninglijke  tafel 
dienden  komen  nimmer  wederom  te 
voorfchijn.  Behalven  de  prachtige 

paleifen  by  d' adel  binnen  Tenudhan 
bewoond,  ftaen  aenfienelijke  hof- 

fteeden,  rondom 't  zoute  en  verfche 
meir.  Muteczuma  bouwde  drie  lult-  Won 

huifen ,  waer  aen  de  konft  geen  kof-  lftP  | 
ten  fpaerde.  In  't  eerfte  woonden  al- 

lerlei mifmaekte  menfchen.  't  Twee- 
de was  voor  allerlei  gevoogelte : 

een  ruime  open-plaets  i»  boven  ge- 
dekt met  netten  :  rondom  leid  een 

marmore  galdery  ,  uit  welke  too- 
rens  rijfen ,  om  van  de  felve  te  be- 
figtigen  de  vlucht  der  voogelen* 
Binnen  't  derde  luft-huis,  verdeelt 
in  verfcheide  zaelen  ,  onthouden 

haer  leeuwen ,  tijgers ,  wolven ,  vof- 
fchen  en  alierley  vier-voetig  wild 
gedierte,  cortefius  had  nu  binnen 
Tenujlitan  omtrend  acht  maenden 
vertoeft  na  de  weder-komft  der 

voor- gemelde  gefanten  aen  'tSpaen- fche  hof,  wanneer  tijding  kreeg; 
hoe  Pamphilus  Naruaecy ,  uitlaftvan 
Velazques ,  achtien  fchepen ,  bemand 
met  acht  honderd  voet -knechten 

en  tachentig  ruiters ,  uit  Cuba  afge- 
ftooken  ,  voor  de  Meiïicaenfche 
flrand  voerde.  Eerlang  kreeg  hylaft 

on- ■— 
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ongewaepend  na  boord  te  komen , 

ten  einde  't  bewind  over  Muteczu- 

maes  koningrijken  afftond,  en  Na- 
■ruaecy  ter  hand  ftelde.  Doch  defe 
vond  fich  eerlang  benoodfaekt ,  na 

eenige  tegenweer  >  aen  Cortefius  , 
hoewel  driemael  fwakker ,  hem  felf 

gevangen  te  geven.  OndertulTchen 

liepen  de  Spanjaerden  $  die  binnen  Te- 

nujiïtan  in  befetting  bleven ,  't  uiterfte 
gevaer:  alfoo  de  burgers  gelijkerhand 

op-ftonden :  zy  wilden  d'  overlaft  der 
vreemdelingen  niet  langer  dulden : 
dewelke  haer  koning  onder  flaverny, 

en  d'oude  vyanden  de  Tafcaltecaeners 
en  Guazuzingers  binnen  de  ftad  brag- 
ten :  fchattingen  afperften  :  en  de  ver- 
eeuwde  beelden  ter  aerde  wierpen. 

Men  beftreed  de  Spaenfche  befette- 

lingen  dag  en  nacht:onaengefien  Mu- 
teczuma  de  zaem-gerotte  focht  te  ftil- 
len.Ondertufichen  quam  Cortefius  ge 

America.  83 

onder  'tkrijgs-volk;  voert  Muteczu- 
maes  zoon  en  twee  dochters  gevan- 

gen wegdioewel  niet  fonder'tuiterfte gevaer,  en  een  fchendige  neep ;  want 
deTenujlitaeners  vloogen  allerwegen 
toe  :  vielen  in  d' achter-hoede  in: 
maekten  af  ,{e\£^Muteczitmms.  kinde- 

ren. Cortefius  liet  hier  fitten  twee  en 

veertig  paerden,  anderhalf  honderd 
Spanjaerden  en  twee  duifend  Tafcalte- 

caeners en  Guazuzingers.  Over  't  meir 

geraekt, bleven  d'overwinnaersop  de  . 
rugge  hangen.  Niemand  had  'tont-  jsfoW^» 
koomen,  ten  zy  Cortefius  fich  diende  der  span- 
van  een  dienftige  krijgs-lift :  nament-  £^£; 
lijk  hy  ftookte  des  nachts  wijd  en  zijd 
groote  vuuren  :  en  pakte  hem  met 
Itiile  trom  weg.  Echter  fouden  de  Te- 

nuflitaeners  d'ontfhapte  vervolgt  heb- 
ben; maer  de  levens-middelen  begon- 

den  t'ontbreeken.  Cortefius  fond  voor 
uit  de  fchatten ,  Welke  behouden  had, 

ftijft  met  nieuwe  hulp-benden ;  doch  I  na  Vera  Crux ,  door  't  landfchap  Colua. 
vvierd  foo  raeuw  onthaelt  dat  hem  Vijf  ruiters  en  vier  en  veertig  voet- 

't  gevecht  te  ftaen  quam  op  veertig  knechten  ,  gefchikt  tot  over-voer- 
dooden,  en  meer  als  eens  foo  veel  ge-  ders  ,  zijn  door  de  Coluaeners  dier- 

quetften.  En  alhoewel  vijftien  veld-  voegen  becingelt :  dat  niemand  ont- 
ftukken  den  drang  der  beftrij  ders !  vluch te.    Alle  wierdenze  den  dui- 
dapper  dunden  ,  zy  flooten  echter 

t'ell ekens  de  geleederen  met  verfch 
volk :  klommen  op  de  hooge  ftaepels 
van  die  aen  kogels  fn euvelden.  Drie 

dagen  duurde  't  gevecht.  Muteczuma , 
die  binnen  'tflot  by  de  Spanjaerden 
fich  onthield,  trad  na  een  fchiet-gat , 
ten  einde  fijn  onderdaenen  gelafte  af 
te  trekken  ;  doch  een  onophoudelijk 

gefchreeuw  verdoofde 't  gehoor,  en 
een  dikke  jagt  pijlen  en  fteenen  belet- 

te te  fien.  Muteczuma  echter  meinde, 

datgehoort  of  gefienfoude  werden, 
wanneer  van  eenflinger-fteen  gerrof- 
fen  wierd,fulx  op  den  derden  dag  den 
geeft  gaf.  Behalven  met  de  vyand 

hardebolden  de  Spanjaerden  met  d'ui- 
terfte  hongersnood.  Zy  hadden  nu  mijlen  lang  ,  gedolven  :  om  dartien 
een  toorn  vermeefterd ,  van  welke  1  nieuwe  fchepen  voor  Tenufiitan  te 

binnen 't  flot  groote  fchaede  leden:  en  brengen.  Uit  haet  tegen  defe  o  ver- 

vijf honderd  huifen  aen  kooien  gefet;  j  magtige  ftad  waeren  d'  omleggen- 
doch  konden  geen  goede  uitkomft  de  volkeren  ter  been  geflapt ,  meer 

beoogen. 't  Geraedfaemftby  nacht  te  dan  anderhalf  honderd  duifend  man 

vluchten  langs  de  naefte  brug  aen  de  j  fterk.  Alle  dr oegenze  Cortefius  'tvol- fterkte.  Cortefius  dieshalven  verdeelt  Ie  gefach  op.  En  defe  legerde  fich 
debekoomefchat.diemeeralsfeven  aen  een  kant :  de  tweeandere  zij- 

honderd duifend dukaeten  bedroeg,    den  bleeven  befet  door   Gonzalus 
'  L  2  San- 

vel  geofTèrt  en  op -gegeten.  'tSelve 
ongeluk   trefte  twaelf   Spanjaerden 

binnen  Tepeaca.  Defegroote  ftad  gaf  Gedmtk- haer  over  aen  Cortefius,  geftijftmet  ZZ^htim 
een  magtigheir  van  Tafcaltecaeners,  gmvm 

Chiurutecalers  en  Guazuzingers.    Ze-  C9rteJtMf- dert  nam  hy  ook  in  de  fterke  fte- 
den  Guaccach'mlla  en  Izzuca  ,  beide 
van  hooge  fteene  wallen  en  vafte 
poorten  voorfien.  Binnen  Izzuca  lei- 
de  hy  meer  als  honderd  tempels, 

ten  menfch  en -offer  gefticht,aen  koo- 
ien,   't  Gantfche  landfchap  ,  alwaer 

aldus  woelde ,  pafte  hy  de  benae- 
ming  Nieuw  Spanje  toe.  Van  de  ftad 
Tazuco   tot    de   Tenujlitaenfche   mei- 
ren  wierd    een  water -leiding    drie 
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ef  Mexico, 
ingenoomen. 

'Wonderlijk 

ongeval door  een  ty- 

ger. 

Boven' 

gemein 
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vecht met 

de  bfiiiïne- 
nen. 
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Eerste 

Sancloualus  en  Veter  Alv.radus.  De  be- 

legerde vielen  eens  uit  op  de  darden 
fchepen  met  vijf  duizend  fchuiten  : 

onder  welke  't  gefchutfulk  een  moort 
veefpreide,  dat  niet  fon  der  fwaer  ver- 

lies binnenwaerd  rocyden.  De  ge- 
vangenen vondeneen  graf  indebui- 

ken der  Americaenfche  hulp-ben- 
den. Op  den  fevenlten  dag  wierd  de 

flad  ingenoomen  niet  fonder  uitge- 
laten wreedheid.  De  Koning  geraek- 

te  in  hechtenis.   Na  dufdaenige  ver- 
richting, nam  Cortefius  voor,  te  ont- 

dekken de  landfehappen  zuidelijk 

gelegen.    Terwijl  alles  ten  togt  ver- 
vaerdigr  ,  fond  hy  twee  fchepen  met 
een  onwaerdeerlijke  fchat  nzSpanje. 

Defe  liepen,  wegens  de  Franfche  zee- 
{chiümers,bmnmTercera.  Een  droe- 

vig ongeval  had  'tfcheeps-volk  op 
'tgrootfte  fchip  getroffen.  Dit  voer- 

de twee  tygers  :  die ,  hoewel  jong  uit 

't  neftgerooft  en  by  menfehen  aenge- 

queekt ,  echter  d'ingebooren  wreed- heid nietuittrokken.  Een  desnachts 

los  gebroken  verfcheurde  feven  man. 

't  Getal  der  gequetfte  (welker  fommi- 
gc  ftukken  vleefch,  uit  de  fchoude- 
ren,  of  armen,  of  billen  gerukt,  ette- 

lijke andere  ledemaeten  miflehten) 

ging  vry  hooger.Op  verfcheideplaet 
fen  voed  Amsrica  tygers ,  boven  leeu- 

wen te  ontfien  :  fulx  alwaer  overvloe 

dig  fich  onthouden ,  't  land  ,  hoewel 
vruchtbaer,  onbewoond  leid.  Meer 

gekkelijk  als  gevaerlijk  houden  de 
bavianen  huis  in  de  boilchaedjen.  Pe- 

ter Arias  verhaelt,  hoe  fijn  heir  met 
defe  beeflen.  geftreden  heeft :    zy 

klauterden  van  d'eene  boom  tot  d'an- 
der  :  jouwden,  niet  fonder  duizend 

potzen  ,    de   voort-trekkende   uit : 
maekten  mijnen ,  gelijk  of  een  gemei- 
ne  ftorrn  wilden  doen  :  knerften  op 

de  tanden  :  raepten  de  mond  en  hin- 
den vol  fteenen ,  met  welke  niet  min 

fel  als  gewis  wierpen.  Wanneer  een 
baviaen ,  uit  een  vuur-roer  getroffen 
ter  aerde  viel ,  maekten  d'anderefulk 

een  vervaerlijk  geluid  ,  dat  d'hairen 
te  bergen  reefen.  Onder  veele  vreem- 

de bejeegeningen  ,  verdient  lietaen- 

geteikent.  Een  Spanjaerd '  leid'tmuf- ketaen  op  een  oude  aep.  Defe  bleef 
bo  ven  in  de  boom  ftil  fitten ;  doch  foo 
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baeft  defchutter  't  flinker  oog  floot, 
om  doel  te  mikken  ,  was  d  aep  te 

gaeuw  :  als  die  hem  een  grootefteen 
diervoegen  tegen  de  mond  wierp, 
datter  de  tanden  uit  vloogen.  Doch 

terwijl  Cortefms  omtrend't  verwoede 
Tenujiïtan  (anders ook  genaemt  Me- 

xico) fich  ophield  ,  zeilde  Framifcus 
G arajus  uit  d'haven  van  Jamaica  met 
elf  fchepen  na  de  ftroom  Panucus : 
ten  einde  aldaer  een  volk  -planting 

oprechtede  door  Kaifar  Care/s  laft. 
Aen  de  vloed ,  die  na  de  meenigte  der 

palm-boomen  een  naem  kreeg ,  ftap- 
tehyteland  :  de  vloot  voer  langs  de 

walin'tgefigt.  Door  de  ftroom  Mon- 
taltus,  vioeyende  tufichen  hoog  ge- 

bergte, gewaed,  verviel  op  een  broek- 
achtige grond ,  alwaer  fomtijds  tot  de 

middel  in- zakte  ,  en  tuffchen  taeye 
takken  verwarde.  Eindelijk  naderde  Sefom 

tot  de  rievier  Panucus,  alwaer  hooge^™'* muuren  van  wallen ,  kerken  en  too- 
rens  vond  ,  door  Cortefius  verwoeft. 
De  flad,  na  de  ftroom  genaemt,  lag 

gantfchelijk  onbewoond.  Twintig 

mijlen  hooger  op,  aen  't  zelve  vaer- 
water ,  had  Cortefius  met  gelijke  ver- 

bolgendheid  gewoed  tegen  't  prach- 
tig Chiglia.  fcer  in  d'aflche  geleid 

wierd ,  telde  de  plaets  meer  dan  twin- 
tig duifend  huifen,behalven  de  prach- 

tige paleifen,  wallen  ,toorens  en  tem- 
pels- Hier  uit  voeden  de  landzaeten 

een  onverzoenelijke  haet  tegen  de 

Spanjaerden :  weshalven  ook  gefwind 

opGaraius ,  flepende  na  fich  een  uit- 
gehongert  heir  ,  toe-fetten.  Twee-  ongeiu, 

mael  kreeg  hy  een  vinnige  neep:g'"£' 
fulx  tot  onder  de  nieuwe  volk-plan- 
tingfant  Steven ,  uit  chïgliaes  afbreuk 
door  Cortefus  gefticht ,  afweek.  Hy 

vond  nergens  levens-middelen.  De 
naefte  raed,  de  ruitery  wijd  en  zijd 
te  verfenden  ,  om  voorraed  op  te 

fpeuren.  Cortefius  krijgt  d'afgevaer- 
digde  by  de  kop  ,  onder  voorwen- 

ding :  dat  Garaius  befit  nam  ,  daer 

niet  toe  gerechtigt  konde  zijn.  Cor- 
tefius maekte  ook  fich  meefter  van 

't  ammiraels  fchip.  Uit  d'elf  zeilen 
voornoemd  waeren  vier  vergaen 
door  ftorm.  Garaius  ,  na  Tenujiïtan 

by  Cortefius  ontbooden  ,  moeft  we- 
gens dringende  noodgehoorfaemen. 

Sijn 



\aer- 
•brae- 

Sijn  volk  onder tullchéh ,  hoofdeloos 
f.vervende,  vvierd  van  kant  af  dood 

geflaegen  en  opgegeeten.  Op  een 

tijd  hielden  d'Jmericaenen  eeiivroo- 
lijke  maeltijd  met  derde  half  hon- 

derd gebraede  Spanjaerden.  De 
vreuchde  duurde  niet  lang;  want 
Sandoualus  hopman  onder  Cortefius 

vielfoo  fel  de  menfch-etersop'tlijf: 
dat  ettelijke  duifend  aen  ftukken 

hakte,  cnfeftigland-vorften  leven- 

dig verbrande ,  voor  d'  oogen  hae- rer  kinderen.  Maer  Garaius ,  wiens 
zoon  met  de  dochter  van  Cortefius 

trouwde ,  leefde  niet  lang  na  de  brui- 
loft. De  mompeling  ging ,  als  of  Cor- 
tefius den  man  door  vergif  om  hals 

hielp,  ten  einde  fich  ten  mede  heer- 
fcherquijt  maekte.  En  waerlijk  fijn 
eer-zucht  leed  geen  makker,  d  Ame- 
ricaenen  vielen  plotfeiijk  voor  hem 

neder:  ieder  was  even  dienftig.  'tHof, 
welk  hield ,  krioelde  vol  op-paiïers , 

waer  aen  groot  geld  fpilde.Dochd'in- 
komften,  mogtenfulke  koften  drae- 

een. Hoe  veel  o  ver-fchoot  boven  de 

laft  van  vijf  duifend  kiijgs-kn echten 
en  verfcheide  toe-gerufte  fchepen, 
die  of  de  verheerfchte  volkeren  on- 

der de  knie  hielden ,  of  nieuwe  ge- 
vveften  ontdekten ,  kan  blijken  uit 

het  ftuk  gefchut ,  gegooten  van  en- 
kel goud.  De  koningen,  welke  eer- 

tijds Muteczuma  voor  opper-hoofd 
erkenden,  bragtenjaerlijx eenfehat- 
ting,  gefet  na  ieders  vermoogen.  De 
meefte  ftonden  gefchat  op  drie  en 
twintig  tonnen  gouds.  600  veel  bragt 
de  koning  overTefcufcus ,  een  heerlij- 

ke ftad,  welker  huifen,met  witte  kalk 
beftreeken ,  van  verre  na  krijt  of 

meeuw-heuvelen  gelijken.  Evenfoo 
veel  betaelde  de  koning ,  heerfchen- 
de  binnen  Otumha  :  onaengefien  met 

'tchiftendom  had  aen-genoomen  in 
den  doop  de  naem  Ferdinand  Corte- 

fius. Andere  gaven  minder. De  koning 
Guacinalgo,  met  fijn  moeder  en  ette- 

lijke flaeven,  torzende goud,  quam 
ibnder  eenig  dekfel  Cortefius  befenen- 

ken:  binnen  't  paleis  geftapt/tuf- 
fchen  een  lijf- wacht  van  vijf  honderd 
ruiters  en  vier  honderd  voet  knech- 

ten, altijd  by  de  hand,  om  alle  op- 
roer te  dempen ,  viel  ter  aerde  neder. 

Ontdekkers  Van  Jmerica. 

't  Liep   al'.enthalren   met 

% Cortefius 

voor  wind.  d'Hopman  AÏvaraclus, 
oofhvaerd  op  gefonden ,  bragt  groo- 
te  fchatcen  re  rugge,  weike  de  ver- 
heerde  koningen  betaelden.  Doch 
't  geluk  keerde  eer  lang.  Cortefius 
had  een  onwaerdeerlijke  fchat  peer- 
len  en  goud  aen  kaifar  car  el  de  Vijfde. 
afgefchikr  :  de  fcheoen  vervielen  Pp  hf°n- 

juift  in  handen  des  Franfchen  zee-  d™£t roovers  Floryn.  Defchaede,  dewijl 
groot  was  ,  trefte  diep.  Droefheid 

floeg  diervoegenom  't  hert,  dat  een 
geruime  tijd  geen  befcheid  liet  toe- 

komen aen  'tSpaenfchehof.  Weshal- 
ven  vermoeden  viel,  als  ofwel  ge- 

dachten voede ,  hemfelf  ten  koning 
over  Nieuw  Spanje  op  te  werpen.  Hier 
onder  roeyden  niet  weinig  fijn  we- 
der-partij ders.  By  dit  ongemak  quam 

een  derde,  chrijloffel 'Olitus  ,by  (Corte- 
fius afgevaerdigt,  om  nieuwe  kuften 

te  ontdekkemnam  de  wapenen  tegen 
hem  aen.  Hy  onthield  fich  toe- 

maels  in  d'  inwijk  Figueras ,  vijfhon- 
derd mijlen  boven  Tenuftitan.Qnzen- 

gefien  de  Spanjaerden  ,  onder  een  vers 
verheerde  landaerd,  buiten  twijfel 
foet  op  wraek ,  groot  gevaer  liepen , 
wanneer  cortefius  langs  een  lange  en 

moeijelijke  weg,  Olitus  on  der  d'  oo- 
gen trok  :  rukt  hy  echter  te  land , 

niet  fonder  verwoede  voetftappen  , 
derwaerds.  Francifcus  de  las  Caf^s 

wierd  'tfelve  werk  te  water  aen  be- 
volen. Defe  vind  ö/i/wbefig  met  een 

nieuwe  volk-planting  te  ftichten,  aen 

welke  de  hennem'mgtrium'ph  defantla 
crux  was  toe  gepaft,  't  Water  fchiet 
by  noorde  wind  feer  hol  in  d' in-wijk 
Figueras  :  (de Spanjaerden  noemden- 
zealfoo  ter  oorfaek  aldaer  boomen 

vonden,  die  aen  de  voet  van 't  ge- 
bergte vruchten  droegen  den  vijgen 

niet  ongelijk)  echter  gingen  hier 

't  treffen  aen.  Cafas  geeft  Olitus  de  '■ laeg  :  fchiet  een  fchip  in  de  grond: 
en  fteekt  voorts  zeewaerd.  Doch  be- 
loopen  vaneen  fwaereftroom  ,  valt 
op  de  wal ,  en  aldaer  in  Olitus  handen. 
Defe  had  nu  ook  weinig  te  vooren 
gevangen  gekreegen  den  ritmeefter 
Egidius  Gonzales.  Beide  de  ge  van-  vreemde 

genen  ftemmen  zaemen ,  om  Olitus  h^feeJ^haen~ 
aen  kant  te  helpen.  De  toeleg  geluk-  aTpmln- 

L  2  tew" 
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Mexiatener 
elragt. 

te  te  meer,  nadien  zyd' huisknech- 
ten van  haerwaerd  op  zijde  kregen. 

Zy  nemen  dieshalven  de  flag  waer, 

terwijl  zamen  avondmael  hielden : 

brengen  met  meflen  den  Olitus  ver- 
fcheide  fteeken  :  die  evenwel  dier- 

voegen  niet  was  gegrieft,  of  behield 

krachten ,  om  by  donker  te  vluch- 
ten na  de naeft-gelegene  hutten.  De 

moordenaers  lieten  gefwind  uit- 

roepen ;  hy  beging  mifdaed  van  ge- 
quetfte  hoogheid  ,  die  Olitus  niet 
aenftonds  voor  den  dag  bragt.  Dit 

verfchrikte  den  verberger.  Weshal- 
ven  hem  ontdekt.  Den  ontdekte 

wierd  d'hals  afgefneeden.  Terwijl 

de  Spaenfche  hoofden  aldus  onder- 
ling woeden ,  voer  Luidemjk  Pontius 

een  verftandig  rechts  -  geleerde  uit 

Spanje 'na  America  over;  om,  van  'skai- 
fars  wegen ,  alles  ten  recht  te  bren- 

gen. Hy  had  byfonderlijk  in  laft: 
Cortefius  vriendelijk  te  bejeegenen  : 

hem  ridder  teflaen  wnfant  Jacobs  or- 
de, nietfonder  prachtige  ftaetzie : 

ten  einde  op  die  voet  dekaifar  aen- 

fien  kreeg,  door  aenfienelijke  die- 
naers  onder  de  Mexicaeners ,  hoog- 

moedig van  inborft,  byfonderlijk 

d'adel;  gelijk  fulx  blijkt  aen  haer 

prachtig  gewaed  boven  andere  Ame- ricaenen  ;  want  hoewel  de  flaeven 

naekt  (  alleenlijk  om  de  fcha^mel- 
heid  gedekt)  met  boog  en  pijlen  ge- 
waepent  voor  haer  heeren  gaen ,  zijn 

d'  edelluiden  koftelijk  gekleed.  De 
hals  pronkt  met  een  peerl-fnoer , 
't  hoofd  met  een  muts  ,  van  welke 
twee  fluy  eren ,  een  langer  en  korter, 

af-flingeren  -.  een  veel- ver vigekotoe- 

ne  tabbaerd  hangt  over  'tgantfche lichaem  tot  dekuitentoe  :  onderde 

tabbaerd  draegenze  een  binnen- 
rok,  om  de  middel  toe-gebonden. 
Doch  Cortefius,  zedert  over-hoop 

geraekt  met  d' onder-koning  Anto- nius  Mendoza ,  vertrok  mifnoegt  na 

Spanje, Togt 
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Topya?iT>idacus  Gottiere^. 

|P  'tjaer  vijftien  honderd  en 
veertig  lichte  Gottierez ,  tot  op- 

per-hoofd  gekooren  van  Nieuw  Car- 
thaip,  't  anker  voor  Cadiz.  Tot  Nom- 

hre de  Dios  uit  geflapt ,  geraek te  over 

hoop  met  Roderijk  'C'ètitr-eras  ,  tot 
wiens  ftaet- volger  gefchikt  was. 
Twee  jaer  lang  liep  hy  fonder  ver- 

richting. Eindelijk  verdraegen  met 

fontreras,  vaert  't  bewind  aen.  En 
defe  had  hem  gewaerfchouwt  :  fich 
niet  te  onderwinden,  fijn  plaets- 

voogdy  volkomen  meefter  te  wor- 

den, alfoo  'tland  vol  bofTchaedjen 
en  fteil  gebergte  lag.  Hy  floeg  de 
waerfchouwing  in  de  wind,  en  uit 

fte  land  o  ver-geftooken  ,  fag  niet  dan 
yfelijke  bergen  en  bofTchaedjen . 

Ten  zy  op  de'ftrand  zeeflekken  vond 
en  in  de  wouden  wilde  vruchten ,  by 

de  meer- katten  afgeplukt,  d' hon- 
ger had  alle  verflonden.  By  Gottierez 

geraekt,  flapt  met  fijn  volk  over  in 
vijf  fchuiten ,  om  nieuwe  magt  bin- 

nen Nomhre  de  Dios  af  te  haelen.  Op 
de  weg  ftond  een  huis  uit  riet,  bo- 

ven met  paim-blaederen  gedekt, 
lang  vijf  en  veertig  flappen ,  ge- 
bouwt  lang-werpig-rond.  Rondom 
waeren  mindere  hutten.  Dewijl  de 
Spanjaerden  alhier  op  den  dag  aen 
Francifcus  toe-gewijd  quamen,  paf- 
tenze  het  vlek  na  die  monnik  een  be- 

naeming  toe.  Ter  halver  plaetsver- 
fcheenen  eerlang  de  heeren  van  Suere 

Nieuw  Granada  op  reis.  Vijftig  mijl }  en  Chiuppa.    Met  Gottierez  aen  den 

ooflelijk  gevordert ,  liep  binnen  de  }  dis  neder -gefeten,  wierpen  de  ge 
rievier  Suere,  en  alhier  met  feftig 

Spanjaerden  te  land.  De  land-droften 
fchonkeneeniggoud,  welknaeuwe- 
lijx  de  prijs  van  feven  honderd  du- 
kaeten  bereikte.  Hybragt  hier  ette- 

lijke weeken  foek,  fonder  iets  uitte 
werken  :  wanneer  de  leef  togt  meer 

en  meer  fchaerstoe-quam  :  en  hoe 

wel  by  d'  ingezeetenen  om  fpijs  aen- 
flond,  was  fpaerfaem  te  bekomen. 
De  foldaeten,  fuik  leven  warfch, 

fpannen  te  zaemen ,  en  pakken  haer 

opeen  nachtna  Nicaragua  weg.  Got- 
tierez ,  by  alle  verbeten  ,  volgde  met 

een  fchuitje  derwaerds.  Hy  was  nu 

van  land  afgeftooken ,  als  d'  hopman 
Barientus  nieuwe  hulp-benden  en 
verfche  leef-togt  aen-bragt  :  weshal- 
ven  (land  hield.  Eerlang  voerde  ook 
Alfonfus  de  Pifa  feven  en  twintig  man 
uit  Nomhre  de  Dios  na  de  flroom 

Suere:  die,  dewijl'tindemondder 
rievier  buiten  gemein  barhde,  be 

braede  hoenderen  en  X  ongezoute 
verkens  vleefch  haer  knechten  toe, 
als  geen  fmaek  vindende  in  fulke 
koft.  Door  een  tolk  begon  Gottierez 
onder- rechting  te  doen  ,  wegens 
't  chriftelijk  geloof  :  op  welke  de 
hoofden  neigden  ,  fonder  antwoord. 
Doch  hoe  veel  (lichting  hier  uithael- 
den ,  kan  blijken  :  alfoo  eerlang  haer 
dorpen  aen  kooien  fetten,  alle  eed- 
waeren  ,  die  niet  weg  -  fleepen  kon- 

den ,  verdorven  :  en  fich  op  ontoe- 
gankelijke bergen  bergden.  Tot  fuik 

een  toeleg  verftondenze;  ter  oorfaek 
de  land-droft  Camachiren  en  des  felfs 
buurman  ,  (  onaengefien  Gottierez, 

wanneer  eerflmael  de  voet  op 't  land 
fette,  foo  veel  goud,  bedraegende 
feven  honderd  dukaeten,  ontfing) 

tegen  belofte  infvvaere  hechtenis  ge- 
raekten.  Ja  Gottierez  dreigde  Cama- 
chirente  verbranden;  hoewel  nube- 
reeds  verfcheide  ftukken  gouds ,  met 
allerlei   beeflen ,  tijgers,    vifTchen, 

't  Dorp 

Francijcus, 

Vreemde 

manier  van eeten. 

Gierige 

•wreedheid 

'uan  Cottis- 

noodfaekt  was  onder  een  klein  on- 
ehoon  bewoond  eiland  teloopen.  Terwijl  i  vogelen  konflig  geboetfeert,  die  de 

«-•  hier  ten  anker  lag ,  ftak  't  onweder  prijs  van  twee  tonnen  gouds  op-hael--* 
hand  over  hand  op  :  de  flort-vlae-  den,  door  de  fel  ve  begiftigt  was.  Sulk 
gen  met  fwaere  donder  en  wind  ver-  i  een  fchenkaedje  fcheen  te  gering, 
gefelfcliapt  fcheenen  een  algemein  Hy  bragt  den  gevangene  by  een  kift: 

verderf  te  dreigen  :  binnen  'tjagt  enfwoer,  hy  foude  hem  langfaem 
wierden  twee  Spanjaerden  en  een  braeden ,  ten  zy  binnen  vier  dagen 
Moor  van  de  blixem  dood-geflaegen.  fes  mael  meer  goud  verfchafte  als  de 
In  twee  en  feventig  dagen  brak  de  kift  laeden  konde.  Chamachirens 

fonne  geen  vier  uuren  door.  Na 't  va-    knechten  verzaemelden'tvereifchte 

goud : 
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goud  :  als  hy  door  quaede  toeficht 
der  wachters  by  nacht  ontfhapte. 
Sulx  Gottierez  den  buit  ontjaegt 

wierd.  Maer  d'  andere  gevangene  , 
hoewel  gedreigt  met  verfcheuring 
door  de  honden,  bleef  ftantvaftig 

ontkennen,  geen  goud  te  befitten. 
Beet  den  Spaenfchen  gefach-hebber 
toe  :  hy  Hond  over  desfelfs  logentael 
verwondert,  als  die  hem  tegen  recht 
en  belofte  gekluiftert  hield ,  en  vaek 
de  dood  dreigde;  doch  nietdoode. 
Te  fierven  was  wenfchelijker,  dan 
fuik  een  rampzaelig  leven.  Voorts 

konde  niet  begrijpen ;  hoe  d'  aerde 
Chriftenen  droeg,  welker  grouwel- 
ftukken  d1  aerde  allerwegen  in  roer 
Helden  ,  Gottierez ,  geraekt  aen  een 

wroegende  gewifle,  foude  niet  on- 
gaerne  den  Indiaen  op  vrije  voeten  ge- 
fet  hebben,  alfoo,  verneemende  den 

optogt ,  deerlijk  kermde :  te  meer  na- 
dien eindelijk  beloofde  een  fwaer 

randzoen  gouds  op  tebrengen.  Doch 
de  mindere  bevel  -  hebbers  flonden 

d' ontflaeging  tegen.  Ses  dagen  reif- 
den  de  Span jaer den  doorwoefte  bof- 
fchen  en  over  onmakkelijke  bergen  : 
vonden  nergens  voetftappen  van 
menfchelijke  wooning.  Eindelijk 
klommen  by  een  berg  feer  gevaerlijk 

af;  tenzy  aen  ftruiken  en  uit-ftee- kende  kanten  vaft  hielden ,  fouden 
den  hals  breeken.  Vijftien  mijlen 

flrekte 't  hangen  desbergsuit,  langs 
de  voet  befpoelt  van  een  zoete 

ftroom,  op  wiens  oever  woede  hut- 
ten ,  vol  doode  tijgers ,  harten-hoof- 

den en  beenderen ,  ftonden.  Twee 

dagen  hielden  ze  hier  halte,  om  uit 
te  ruften.  Het  boom-gewafch  mameï 
en  de  cazabi  -  wortelen  verfchaften 
den  verhongerden  voedfaeme  fpijs. 

Voort  -  getrokken  aen  een  twee- 

fprong ,  vraegde  Gottierez.  een  gevan- 
gen Indianfche  flaef ,  welke  weg  de 

naeftenaeenigdorpleide;  dochde- 
fe ,  bekennende  hier  in  fijn  onkunde, 

wierd  diefwegen  den  hals  afgefnee- 
den.  Op  gelijke  wijfe  en  om  de  felve 
reden  foude  ook  de  Indiaenfche 

laud-vorft  gefneuveld  zijn;  indien 

niet  Gottierez  tegen- laft  gaf  :  teroor- 

faekdeman,  't  pak  welk  droeg,  ne- 
der-fette;  en  niet  min  geduldig  als 

edelmoedig  den  beul  d'  hals  toe-reik- 
te. Ondertuiffchen  nam  d' honger 

feer  toe  :  fulx  fommige  befweeken. 

-Ook  flond  't  volk  tegen  Gottierez  op, 

eifchende  fpijs  :  hy  gebood  d' hon- den te  dooden,  en  boom -ballen  te 

(lampen.  Twee  dagen  aldus  zukke- 
lende,  nietfonder  morren  ,  geraek- 

tenaen  d' ingang  van  een  bollchaed- 
je.  Alhier  flond  een  Indiaen  achter 
een  boom  :  diefichmet  ongeloofe- 

lijkefnelheid  weg-pakte.  Des  ande- 
ren daegs  vroeg  quamen  llijf  vier 

duifend  In  diaenen  op  de  magteloöfb 

Spanjaerden  af,  met  een  yfelijk  ge- 
fchreeuw  en  naer  gedommel  van 

hoornen  en  trommelen.  Uitgezon- 
dert  de  land-vorften ,  waeren  alle 
roodenfwart  gefchildert.  Sommige 

droegen  pluimaedjen  op'thoofd  en om  denhals.  Heevig  ging  de  flrijd 

aen.  Onder  een  jagt  pijlen  en  fteenen 

fcheen  de  dagfchuiltegaen.(/0^im,2: 
wierd  aldereerfl  doodelijk  getrof- 

fen. Na  een  halfuur  vechten,  deins-  Vree/el 

den  d' aenvallers ;  doch,  met  ver- *"'*4 
fche  benden geflij ft,  hervatten  den 
torn :  braeken  tuffchen  de  Spaenfche 

flag-ordein  :floegenmetpalm-houte 
fwaerden  en  knodfen  harfenen  en 

beenen  te  pletteren.  Drie  alleen ,  on- 
der welke  Hieronymus  Benzo ,  ( die  ze- 

zedert  omftandelijk  defe  flrijd  be- 
fchreef )  ontfnapten  met  de  vlucht: 

en  geraekten  na  twee  uuren  by  d'ach- ter-hoede ,  flerk  vier  en  twintig ,  wel- 

ke Aljonfus  de  Pi/a  ten  rug-fteun  aen- 
voerde.  Ettelijke  Jn diaenen,  op  de 
voetftappen  der  gevluchte  gevolgt , 
fprongen  met  wonderlijke  bogten, 

fwaeyden  de  geroofde  degens ,  fchil- 

den  en  kruis -boogen  over  't  hoofd. 
Sommige fnaeuwdenhaer  in  de Span- 
fche  taele  toe  :  Chrifien ,  ontfanggoud. 

De  Pi/a  quam  door  duifend  hacche- 
lijkheden ,  fonder  eenige  verrich- 

ting ,  wederom  binnen  Nombre  de 
Dios. 

TogtVan  'Peter  Jlvaradus,  Fran- 
cifcusen  Gonzalus  Pizarrus  ,  Die- 

go  de  Almagro. 

TDInnen  de  flad  Panama  woonden 

-^drie  rijke  Spanjaerden ,  Francifcus 

Pi- 

■■■■■ 



Pitarrus  ,   Diego  de  Almagro  en  een 

priefter  Ferdinand  de.  Luque ,  die  on- 
derling verdroegen  ,   om  zuidelijk 

aen  de  goud- en  pee?I- rijke  kuilen 
langs  de  zuïder  Oceaen  te  ontdekken. 
.DeZw^cfoudetot  Panama  degemei- 

\    ne  zaek  gaede  flaen.    Pïzarrus  had 
„  devoortogtmet/een  fchip,  voerende 
r-  honderd  en  veertien  man  :  Almagro 
;    volgde  met  feventig.  Beide  wierden 

by  de  Peruaenen  manhaftig  af  gëflae- 
gen.    Aldus  onverrichter  zaeke  te 

rugge  gekeert,  hervatten  de  mifluk-  ■ 
te  togt ;  doch  wederom  met  ongeluk- 

kige uïtkomfl.  De  zaek  lag  t'eene- 
mael  reddeloos.  De  nieuwe  Ameri- 
caenfche  onder-koning  Peter  de  Rios 
verbood  f  elf  de  vordere  ontdekking 
van  Peru.  Sulx  pizarrus  niet  behield 

dan  twaelf  man.    d'  Andere  ,  klein- 

moedig  gemaekt  door  de  felle  tegen- 
fland  der  peruaenen,  gingen  over  in 

't  fchip  by  Rios  afgevaerdigt,  om  de 
zukkelende  op  't  eiland  Gal/o  (  aldaer 
onthield  fich  pizarrus  ,  zedert  fijn 

tweede  nederlaeg  )  na  Panama  te  voe- 
ren.   Hoewel  de  toeleg  tweemael 

vruchteloos  afliep ,  waegde  Pizarrus 
de  derde  torn.   Hy  trok  dieshalven 

na  Spanje,  en  verfócht  aen  't  hof  al- 
daer 't  bewind  o  ver  Peru ,  by  hem  ont- dekt.  Want  behalven  tweemael  de 

Peruaenfche  grond  onder   de  voet 
had  ,  was  een  der  twaelf  vlootelin- 
gen  landwaerd-in  geflapt.,  met  een 
boven   gemein   groot  flag-fwaerd: 
welk  diervoegen  fwaeyde  ,  fchitte- 
rende  tegen  de  fon  ,  dat  d'irtvvoon- ders  verbaefl  Honden.  Andere  lieten 

het  werk  fleeken  :  hy  waegde  alles , 
tot  uitbreiding  der  Spaenfche  heer- 
fchappy.   De  reden  wierd  bondig  ge- 
keurt,  en  den  verfoeker  'tverfochte 
Peruaenfche    gefach    toe  -  geftaen. 
Almagro  nam  fulx  oevel  op  :  nadien 
Pizarrus  niet  afgefonden  was ,  om  na 

'tgefeide  bewind  voor  fich  alleen  te 
flaen  by  den  kaifar.   Door  tufTchen- 
fpreeken  van  goede  vrienden,  is  de 
twift  by -geleid.   Pizarrus  had  weder- 

om de  voortogt  met  honderd  en  vijf- 
us    tig  man  ,  behalven  de  ruitery.  Aen 

f  '^  't  eiland  Puna  uit-geflapt ,  is  vriende- 
lijk onthaeld ;  doch  vermits  de  Span- 

jaerden  alle  huifen  door-fnuffèlden  na 
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goud  :  geweld  bedreven  met  flaeii  * 
quetfen  en.  vrouwer- kracht ,  vielen 
d'inwoondershaerop'tlijf.  Inplaets 
der  vaenen  en  ltandaerden  gebruik- 
tenze  lange  rieden  ,  aen  welke  dé 
beenderen  van  beruchte  helden  on- 

der haer  flingerden.  Ten  zy  d'  Indi- 
aenen  fich  eindelijk  binnen  een  naby- 
gelegen  bofch  bergden,  zy  hadden 
meer  volk  verïooren.  Van  Puna ,  drie 

graedeü  bezuiden  de  middag-lijn  ge- 
legen ,  ftak  pizarrus  over  na  de  vafle 

kufl.    Alhier  flond  alles  in  rep  en 
roer  :   alfoo  d'  inwoonders   bericht 
kregen  wegens  de  wreedheid  op  Puna 
by  de  Spanjaerden  gepleegt.  Pizarrus  komt  in 
maekt  fich  terftond  meefler  van  Tam- 
pez  :  trekt  over  de  ilroom  Amhato , 
en  fleekt  een  tempel  der  fonne  in 

brand*  De  ingang  des  tempels  lag  na 
'tooflen„  met  een  kotoene  kleed  be- 

hangen :  binnen  Honden  tweegoude 
fwarte  bokken  en  foo  veel  draeken , 
voor  welke  wei-riekend  hout  fmook- 

te :  aert  pylaeren  hingen  gevilde  men- 
fchen ,  tegen  de  verrotting  bewaerd 
door  zeker  bijtende  zap.    Almagro 

volgde  met  nieuwe  hulp-benden.  Al- 
dus gefterktloopen  een  groote  land- 

ftreekin  Peru3.£:  rooven  veel  goud: 
vermoorden  de  K&xi&AooteTombezers', 
want,  om  een  mifdaet  tegen  den  ko- 

ning gepleegt ,  worden  haer  de  bo- 
venfle  tanden  uit-gebrooken.  Peter 
Alvaradus  verkundlchapt  van  de  Pe- 

ruaenfche rijkdom ,  weet  foo  veel  by 

leru. 

Temaen-, 

fche  tèmfnt 

uilvara- 

dut  ,  dei 

■    [elven  d*~ den  kaifar  door  brieven  te  verwer-  den. 

ven  ,  dat  Peru  mag  aen-doen.  Op 

'tjaer  yijftien  honderd  vier  en  dartig 
licht  hy  d'  ankers  van  feven  fchepen 
voor  Guattimala  ,  een  ftad  by  hem 
gebouwt  tufTchen  twee  bergen.  Aen 

Puerto  Viejo  geland  ,  trekt  over  be- 
fheeuwde  bergen  ooflelijk  op ,  en  Al- 

magro hem  te  gemoed,  't  Stond  ge- 
fchaepen  tot  bloed-vergieten.  Maer 
eindelijk  verdraegen  onderling :  Al- 

varadus foude  fijn  volk  over  doen  aen 
Almagro  ,  en  vertrekken  uit  Teru  : 
mits  genieten  de  honderd  duifènd  du- 
caeten.  Met  fuik  een  fchat  verrijkt, 
ruft  veertien  zeilen  toe ,  om  nieuwe  • 

landen  weftelijk  te  foeken.  Ter- 
wijl met  defe  vloot  befig  is ,  word  op 

ontbooden  na  Mexico  door  Antonius 

M  Men- 
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krijgs-tiji 
der  Peru* amen. 

Schrikke- 

lijke god  - loosheid 
van  een 
t/rouw. 

Guntti' 
mal»  door 

vat  er  ver- moefi. 

Mendoza ;  ten  einde  met  hem  een  togt 

deed  na  't  ontdekte  geweft  Sibolla, 

goud- en  faffier-rijk  ,  volgens  'tinge- 
bragte  bericht  by  vier  Dominicaener 
monniken.  Men  had  nufeven  honderd 

krijgs  knechten  by  de  hand :  wanneer 

tijding  binnen  Mexico  quam ;  hoe  Pe- 
ter Zunica  door  d'  Indiaenen  van  Xa- 

lijco  een  vinnige  neep  had  gekre- 

gen :  tot  hulp  trekt  Alvaradus  der- 
vvaerds :  vind  ê  Udiaenen  begraeven 

op  een  hooge  berg ,  tuiTchen  gevloch- te  boomen  en  fwaere  fleenen  ,  met 

ballen  zamen  gebonden ,  achter  wel- 
ke voor  kogels  fcheut-vry  fchuilden. 

DeSpanjaerden,  den  berg  op  geklauw- 
tert,  naderden  de  befchanfing ;  wan- 

neer de  beftormden  een  naer  ge- 
fchreeuw  op-hieven  ,  en  te  gelijk  de 

ballen  losfneden.  Nietfondepyfelij- 

ke  flaegen  rolden  Reenen  en  boomen 

henedenwaerd:  verpletterden  man- 

nen en  paerden.  Weinige  bragten  'tle- ven  af.  Alvaradus  felf ,  een  vuile 

bloed-fchender.,  als  die  twee  fufters 

te  gelijk beiliep  ,  gaf,  God  Mierende, 

den  geeft.  Sijn  huifvrouw  Beaeteris 
Cuova  hield  een  prachtige  uitvaerd 

met  't  lijk  haers  mans:  befchilderde 
't  huisfwart :  at  noch  dronk :  befchul- 

digde  God  van  mifdrijf :  deed  haer 

inhuiden  land-voogdeife  over  Guat- 

tïmala.  De  goddelijke  wraek  liet  ful- 
ke  grouwelen  niet  lang  ongeflraft. 

Op  den  achtflen  des  herfft.-  maend 

van  't  jaer  vijftien  honderd  een  en 

veertig  ,  viel  een  fwaere  flort-regen 
met  verfchrikkelijke  donder -flae- 

gen. Binnen  de  berg  ,  aen  w,elkers 
voet  Guattimala  leid,  wierd  gehoort 

een  yfelijk  geloey.  De  lucht  kraek- 
te  van  naer  gefchreeuw.  Ter  mid 
der  nacht  borft  de  berg  :  uit  het  log 

vloogen  fwaere  brokken  met  een 

fnelie  water- vloed  diervoegen  voort- 

gedreven ,  dat  alles  verpletterden 

en  weg-fpoelden.  Binnen  weinig  oo- 
genblikken  was  Guattimala  niet  meer 
te  vinden.  Niemand  bleef  by  leven , 

dan  een  onechte  dochter,  die  Alva- 

radus by  een  Indiaenfche  vrouw  had. 

Op  't  veld  lagen  hïer  en  daer  ge- 
vluchte met  gekneufde  armen  enbee- 

nen.  Zedert  is  Guattimala  drie  mijlen 
verder  ten  ooften  herbouwt.    Met 

do   e   k: 

de  dood  van  Alvaradus  bleef  de  togt 
na  Sibolla  niet  fleeken.  Francifcus  Togt 

Velafquez  voerde  derwaerds  acht  hon-  VeUl' derd  man ,  meefj  ruiters  ;  doch  vond 

nietals  hooge  fneeu-bergen  en  dorre 
heiden  :fulx  paerden  en  volk  van  hon- 

ger ftierven.  Weshalven  fonder  eeni- 

ge  verrichting  na  Mexico  keert.  Al- 
leenlijk had  hy  eenige  dorpen  afge- 

brand, en  met  de  Sibollaejers  ten  ver- 
fcheidenreifen  hand-gemein  geweeft. 
Maer  Attabaliba  Peruaenfche  fchep- 
ter-draeger  ,  verkundfchapt  van  Pi- 
zarrus  en  Almagro ,  gebood  beide  aen- 
flonds  uit  fijn  rijk  te  vertrekken. 
Weinig  kreunden  zy  fich  hier  aen.  Ja 
trokken  recht  aen  op  Caxamalca ,  al- 
waer  hem  Attabaliba  onthield.  En  defe 

fchikte  wederom  gefanten  te  gemoed: 
ten  einde  Peru  ruimden.  Pezarrus  Att 

antwoorde:  fijn  lafl  lag ,  uit  'skaifers  ̂  
naem ,  den  Peruaenfchen  koning  eer-  a&,i 

biedig  te  fpreeken.  Attabaliba  bemer- 
kende, hoe  Pizarrus  voort-trok ,  fond 

hem  twee  gefchilderde  fchoenen  en 
armringen,ten  einde  de  felve  aentrok, 

wanneer  voor  fijn  thr'oon  verfcheen. 
Hopman  I  er  dinand  Sotto  had  de  voor- 
togt  met  twintig  paerden.  Reed  dicht 
onder  Attabalibaes  leger,  d? Indiaenen, 

verfchrikt  door  't  fleigeren  der  paer- 
den ,  weeken  binnen  de  befchanfing : 

welke  wegens  haer  blood-  hartig- 
heid ,  aenftonds  door  's  koninx  gebod 

zijn  gedood.  Sotto  liet  weten  aen  At- tabaliba :  de  Spanjaerden  ,  fochten  in 
vriendfchap  te  handelen.  Waer  op  ten 

antwoord  kreeg :  de  vriendfchap  kon- 
1  de  niet  gemaekt,ten  zy  't  geroofde  fil- 
ver  en  goud  aen  d'  eigenaers  ter  hand 
fielden,  en  den  Peruaenfchen  boo- 

dem  verlieten  :  zy  kon  den  des  ande- 
ren daegs  hier  over  ten  gefprek  ko- 

men. Bifichop  Vincent  de  Falie  Viridi  nut 
binnen  't  koninglijk  flot  van  Caxa-  Jgjj 
malca  geleid  voor  Attabaliba ,  die  met  gen» 

1  vijf  en  twintig  duifend  man  uit  de 
leger-plaets  derwaerds  op-brak ,  niet 
fonder  aenfienelijke  flaetfie  ;  want 

hy  gedraegen  wierd  op  de  fchoude- ren  des  voornaemenadelsineenros- 
baer  ,  om  welke  goude  kranfen  en 
veel-vervige  vederen  hingen.  Hy 

felf  droeg  een  hembd-rok  fonder 
mouwen  :  de  fchaemelheid  was  be- 

dekt 
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dekt  met  een  fijne  wolle  doek  :  een 

roode  band,   even  boven  d'ooren 
rondom  't  hoofd  gebonden  ,  had  een 
lange  quifpel ,  afhangende  lanx  de 

flinker  wang  :  op  't  voor-hoofd  ftae- 
ken  drie  fchoone  vederen  :  vooruit 

flapten  drie  honderd  lijf-knechten  , 

even  eens  gekleed ,  die  de  minfte  vuil- 
nis van  den  weg  wierpen,  langs  wel- 

ke de  koning  foude  komen.  Debif- 

jfchop  voornoemt  droeg  in  d' eene 
hand  een  kruis  ,  in  d'ander  een  bre- 
vier-boek.  Sijn  redenen  tot  den  ko- 

ning behelfden  :  Hoe  God  drie-eenig 
was  :  Adam  d'eerfte  menfeh  :  Chriftus 

uit  een  maegd  gehoor  en ,  en  aen  't  kruis 
geftorven  :  de  Paus  dejïadhouder  Gods : 
dewelke  ,  volgens  magt  uit  den  hemel 
verleent  ,  aen  Kaijar  Carel  Peru  gee- 
Jchonken  had,  gelijk  ook  alle  andere  ge- 
we  ft  en  van  America.    Indien  hy  wil- 

deverzaeken  de  Peruaenfche  afgodery , 

en  den  Kaifar  voor  fijn  opper-hoo[d  ee- 
ren ,  de  Spanjaerden  [ouden  geen  fcha- 
de  doen.    Doch  by  aldien  wederhoorig 

bleef ,  moefl  't  uit  erft  e  verderf  afwach- 
ten.  Attahaliba  antwoorde  :  By  dien- 

de Pachamaca  voor  een  Schepper  aller 
di,ngen  :  en  nevens  defe  de  Jbnne  en 
maen.  Hoe  heerlijk  blinken  die  in  verge- 
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een  hinder-laege.  Peter  de  Canada  had 
devoor-togt.    Hyfelf  bevond  fichby 
de  middelfte  flag-orde.  Soo  haeft  de 

Vatte  Viridi  bericht  bragt  :  hot  Attaha- 
liba 'tbrevier-boek  tegen  d'aerdege- 

fmeten  had :  nam ,  op  't  aenhitzen  des 
bifTchops,  de flrijd een yfelijk begin: 
de  trompetten  klonken:  de  trommen 

floegen  :  de  vuur-roers  en  grof  ge- 
fchut  branden  los:  de  paerden  briefch- 
ten :  de  honden  blaften  en  vloogen  by 
de  wallen  van  Taxamalca  op.  Sulx  een 

algemeine  fchrik  den  In  diaenen  be- 
ving :  zy  verdrongen  malkander  in  de 

poorten:  braeken  een  groot  gat  in  de 
muur  ,  door  welk  de  vlucht  namen. 

De  Spanjaerden  verzuimden  fuik  een 
kans  niet.  Schooten ,  ftaeken  ,  hak- 

ten, fonder  iemand  te  verfchoonen. 

De  doggen  hielpen  tot  de  moord.  Ge- 
heele  benden  wierden  door  de  paer- 

den over-reeden.  Aenderosbaervan 

Attahaliba^ 'as  de  meefte  tegen-ftand. 
Soo  haeft  viel  geen  rosbaer-draeger, 
of  terftond  quam  een  andere  in  de 
plaets.  Sraepels  lijken  lagen  rondom 
den  koning  :  tot  wien  Pizarro  felf 

doorbrak,  en  rukte  hem  by  't  lange 

Attabdi' 
hair  uit  de  rosbaer  :  Attahaliba  ,  ter  h 

aerde  geplotft  ,  wierd  terftond  ge-  vmtim. 
lijking  by  een  gekruifle  God  ?  Vriend-  \  boeyt  ,  en  by  lijn  lijf-wacht  verlae 
fchap  temaeken  en  houden  metmagtige  j  ten.  De  meefte  fchuld  der  nederlaeg 

vorften  was  een  grond- leger  van  wijfe  1  droeg  Attahalihaes  hopman  Rumina- 
land-heftier.  Maer  de  Pausmoet  te  ge-  gui,  die  in  een  hinderlaege  op  derug- 
lijkfot  en  goddeloos  zijn :  dewijl koning-  ge  der  Spanjaerden  lag  ,  om  met  vijf 

rijken  weg-fchenkt ,  aen  welke  noch  ei- 1  duifend  man  een  onvoorfienfche  in- 
gendom  heeft  om  te  [chenken,  noch  magt 
omte.leveren.  Voorts  wilde  geen  afftand 
doen  van  een  Gods-dienft,  f 00  veeleeu- 

wen achter-een  onder-houden.  Te  meer 

nadien  geen  bewijs  inkomt  voor  de  waer- 
heid  des  Chriftendoms.  Dit  laetfte  be- 

antwoorde de  Valk  Viridi  :  't  Boek, 
feid  hy ,  weikin  de  handhoude ,  [preekt 

fulx  alles.  Attahaliba  bladerde 't  boek 
door :  keerde  het  om  en  om  :  hield 

't  dan  eens  aen  d'oogen  ,  dan  aen 
d'ooren ;  en  wierp  het  eindelijk  fpots- 
gewijzeweg.  Terwijl  d'onder-hande- 

druk  te  doen  van  achteren.  Dochhy, 

door  de  (lagen  desgefchuts  verbaeft, 
vlood  derdehalf  honderd  mijlzuide-        , 

lijk  aen ,  eer  ftand  hield.    Attahaliba  reJn£0Jn 
bedong  middelerwijl  fijn  randzoen  va»  on- 
met  Pizarrus  :  namentlijk  ,  hy  foude  jjg£* 
op-brengen  foo  veel  gouds  als  de 
zael,  foo  hoog  reikte,  kondelaeden, 

De  hoogte  wierd  afgeteikent:de  leng- 
te maekte  uit  vier  en  vijftig  voeten, 

de  breete  negen.   Aller  wegen  wierd 

't  goud  toegebragt ,  volgens  Attabali- 
oaes 

laft  ;  maer  evenwel  foo  veel 

ling  duurde,  had  Pizarrus  'their  ten  j  niet,  dat  het  genoemde  beftekkon 
i  -van 
\rrw 
Atta- 

'm. 

flrijd  gefchaert.De  ruiters,  feftigflerk, 
verdeeldhy  aen  drie  troppen,  beleid 
by  fijn  broeders  Ferdinand,Johan  en 

Gonjalvus  Pizarrus  en  d'hopmannen 
Sotto  en  Beualcazar :  alle  verborgen  in 

de  vullen.  Hier  over  morden  de 

Spanjaerden  :  Attahaliba  fochtfl echts 
uit-flel  :  om  tijd  te  winnen  ,  en  een 

leger  op  de  been  te  brengen.  Doch 

hy  verontfchuldigde  fich  by  Pizarrus. 

M  2.  'tMee- 

■■ 
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'tMeeftegoud  moeft  opdefchoude- 
ren  der  flaeven  langs  een  moeyelijke 
en  twee  honderd  mijl  lange  weg  ge- 

draegen  worden  uit  d'hooft  flad  Cuf 
co.  Indien  hierin  geen  geloof  fcheen 
te  verdienen  :  Pizarrus  mogt  der- 
waerds  volk  afvaerdigen  tot  onder- 
foek.  De  afgevaerdigde  konden  voor 
geen  overlalt  met  reden  beducht  zijn: 
foo  lang  hy  met  wijven  en  kinderen 

naSpaenfch  goed-vinden  gekluifterd 
fat.  De  hopmannen  Sotto  en  Peter  del 
Baro  ten  gefeiden  einde  vertrokken , 

ontmoeten,  na  ettelijke  dag-reifens 
Attabalibaeshopman ,  welke  desfelfs 
broeder  Guafcar  gevankelijk  weg- 

voerde na  Caxamalca.  Guafcar  vond 

gelegendheid ,  om  de  hulp  der  Span- 
jaerden  te  verfoeken  fmaekte  bekend, 

hoehyen  Attabaliba  een  vader  Guay- 
nacaua  erkenden  :  fulx  't  rijk  onder 
haer  beide  moefl  verdeelt.  Maeryfz- 
tabalïba  had  fich  geweldiger  hand 
meefter  gemaekt  van  de  gantfche  be- 
ftiering  :  onaengefien  wegens  jonger 

jaeren  behoorde  vergenoegt  te  we- 

fen  met  't  geen  Guafcar  ,  dewijl  ou- 
der, hem  toe-leide.  'tRijkquamhem 

rechts-wegen  toe :  en  nochtans  wierd 

hy  gekluiftert  ten  flachting  weg-ge- 
fleept.  Indien  Pizarrus  recht  deed: 
uit  fijns  broeders  moordadige  handen 
redde ,  en  ten  koninglijken  zetel  vor- 

derde :  hyfoudedriemael  meer  goud 
verfchaffen  ,  als  Attabaliba  beloofde. 

Verfocht  ten  dien  einde,  Sotto  en  Ba- 
ro beliefden  de  togt  na  Cufco  te  ftae- 

ken.  Defe  dorfden  fulx  niet  op  haer 
nemen :  weshalven  den  opgeleiden 
laft  volbrengen.  Guafcar  afgedaelt  in  verbrit 

de  valleye  Sacfahuana ,  is  door  Atta-  fon  h!c 
balibaes  krijgs-knechten  levendig  ver-  vtnM 
brand.  OndertufTchenkomt^/w^ro 
binnen  Taxamalca  met  verfche  hulp- 
benden  :  waeruit  Pizarrus  geen  klei- 

ne fwaerigheid  te  gemoed  fag.  't  Was 
enkelijk  te  doen  om  't  goud.  Almagro 
vreefde,  dat  Pizarrus  de  beloofde 

zael  vol  goud  voor  fich  felf  wilde  hou- 
den: ter  oorfaek  hy  Attabaliba  had 

gevangen.  Waerom  hard  aen-drong , 
om  Attabaliba  aenkant  te  helpen :  ten 

einde 
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einde  de  vorclere  buit  mogt  gemein 
'oofe-  weten.    Pizarrus  dan  ,  om  alle  onheil 
w"     voor  te  komen,  deilt ,  in  des  Peru- 
kom-  aenfehen  koninx  tegenwoordigheid, 
%      aen  ieder  foldaet  duifend  dukaeten 

goud  en  fes  duizend  vijf  honderd  vijf 
en  twintig filvere  kroonen.   Mindere 
bevelhebbers  omringen  vier  en  danig 
duifend  kroonen  ,  hooger  feftig  dui- 

fend. Ferdinand Pizarro  voerde 't  vijf- 
de deel  der  buit  na  Spanje  voor  den 

kaifar.  Onaengefien  Attabaliba   fijn 
belofte  na  quam,  metdegefeidezael 

vol  goud  te  proppen,  wierd 't  dood- 
vonnis over  hem  geveld,  't  Hielp  niet onfchuld  te  vertoonen :  te  verfoeken 

nz  Spanje  verfonden  te  worden,  om 
fich  voor  den  kaifar  te  verdeedigen. 
Suchtende   en  fchreyende  aen    een 
pael gebonden,  is  ten  overftaen  van 

<aiiba  pjz ar, -us  geworgt.    Gods  wraek  volg 
de  de  goddeloofe  rechters.  Niet  een 
of  fy  geraekten  door  een  bloedige 

dood  uit  de  wereld,  't  Word  aengetei- 
kent,  hoe  weinig  dagen  voor  de  ge- 
/eide  verworgingh    een    vreefeiijke 
ftaert-ftarre  in  de  lucht  verfcheen.  At- 

tabaliba, fuik  droevig  licht  befchou- 
wende  ,  fprak  voorfeggender  wijfe  : 

#  Hier fal  een  groot  vorit  eerlang  fter- 
ven.   Hem  was  "wel  byfonderlijk  te 
laft  geleid  Guafcars  dood;  doch  de 
Spanjaerden,  hadden  fich  weinig  hier 

.  aen  laten  gelegen  zijn  ,  indien  niet 
verborgen  bleven  de  onwaerdeerlij- 
kefchatten,  die  Ouajcar  elders  onder 

d'aerde  groef:  en   ten  einde  geen 
menfehdepiaets  mogtkennen ,  wae- 
ren  de  bedelvers  alle  aen  kant  gehol- 

pen. Attabaliba  had  verfocht  een  graf 

in'tlandfchap^i/ö  by  fijn  vader  Guay- 
nacaua  :  van  welke  de  Peruaenen  ge- 

loofden: dat,  wegens  heilige  voor- 
fichtigheid .  eerlang  tot  herftelling  des 
vervallen  heerfchappy  foude  op  ftaen. 

't  Lijk  wierd  derwaerds  gebragt  door 
Tllefcas  broeder  des  verworgden  ko- 

ninx, niet  fonder  prachtige  ftaetfie. 
%eid  Rumïnaqui  ,  die  Attabaliba  verliet  in 

«wi-  d'uiterüe  nood  ,   onthaeide  de  lijk- brengers  heedijk.    Toen   alle,  met 
drank  bevangen,  diepfnorkten,  ver- 

moorde hy  alle.   Yllefcas  dceó  hy  le- 
vendig villen,  en 't  vel  op  een  trom- 

mel fpannen.    Terwijl  aldus  bloedig 
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toe-ging  de*  begraeving  van  Attabali- 
ba, bragt  des  felfs  veldheer  Quizquiz 

een  groot  heir  byecn.  Pizarrus  rukt 
hem  onder  d'oogen  :  jaegt  hem,  na 
mannelijke  weder-ftand,op  de  vlucht: 
en  gaet  zeeg-praelende  na  Cufco.  Na- 

derende fag  uit  de  ftad  hooge  vuuren 
hemel-waerd  flikkeren  :  de  borgers 
fchermutfeiden  tegen  de  Spaenfche 

voor-togt ;  doch  ,  door  de  ruitery  bin- 
nen gedreeven,  vluchten  de  meefte 

des  anderen  daegs  na 't  gebergte.  Al- 
dus viel  de  ftad  in  handen  der  Span- 

jaerden ,  die  niemand  verfchoonden. 
Ja  de  bedenkeiijkfte  wreedheden 
wierden  door  pijnigen  te  werk  gefield 
aen  allerleyfexe:  om  haer  af  te  per- 

fen  't  melden  van  verborgene  fchat- 
ten:  onaengefien  binnen  Cufco  meer 
buit  haelden ,  als  ooit  van  Attabaliba 

bequamen.  Ja  de  vermoorde  dienden 

ten  fpijs  voor  de  Spaenfche  verhon- 
gerde honden.  Didacus  Salazur  had 

een  dogge  Bezerril ,  buiten  gemein 
afgerecht  om  Indiaenen  te  verfcheu- 
ren.  Onder  fijn  gevangenen  was  een 
oude  vrouw,  aen  wien  een  brief  ter 
hand  flelde  ,  den  veld  heer  Pizarrus 

over  te  leveren,  't  Wijf  ,  ettelijke 
fchreeden  voort- geflapt,  wierd  aenge- 
ranft  van  Bezerril,  die  Salazar  los  liet, 

ten  einde  vermaek  fchepte  in  'tver- flinden  der  arme  vrouw.  Doch  dc{c 

fiende  óen  hond  met  volle  loop  op 
haer  af-komen,  hurkte  neder  :  flak 
de  brief  voor  uit:  nep, mijn  heer  hond, 
mijn  heer  hond ,  ik  breng  de  brief  aen 
Pizarrus.  't  Beeft  had  meer  mededoo- 

gen  dan  de  Spanjaerd.  't  Bleef  een  wei- 
nig ftaen:  bepiite  de  vrouw:  en  keerde 

te  rugge.  't.  BepifTen  hielp  Salazar  aen 
't  lacchen  ,  en  de  vrouw  uit  doods  ge- 
vaer.  Na  dat  Cufco  uitgeplondert  was  , 
ftelde  Pizarrus  over  de  verheerde  ftad 

en  onder-hoorige  landfehappen  tot 
gefach-hebber  Almagro.  Hy  felf  bouw- 

de aen  de  ftroom  Ziww'tftedeken  Los 
Reyes.  Ondertuffchen  ontfing  Alma- 

gro een  kaifarlijke  brief ,  by  welke 
Peruaenfche  maerfchalk  gekooren 

wierd.  Moedig  door  fuik  een  verhef- 
fing ,  flaet  een  wigtige  toeleg  ter  hand. 

De  Peruaenen  ftrooyden  uit,  hoe 

't  goud-rijke  Chili  tenzuidenlag.  Al- 
magro door  aen-raeden  van  Pizarrus 

M  3  meer 

Pizarrus 

•ver jaegt 

JQitizquiz. : 
neemt  Cuf- 

co in: 

onroaer- 
deerlijke 

fchatten 
gerooft. 

Merkwaar- 

dig geval 

•van  ten 

hond. 

Ongelukki- 

ge togt  -van 
Almagro. 
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Twift  tuf- 

fchen  Al- magro  en 

meer  gaende  gemaekt ,  'trekt  der- waerds  met  twee  benden  ruiters  en 

vijf  honderd  voet-knechten.  De  he- mel door  ftormen  en  donder  flaegen 

onfteld,  de  wegen  onbruikbaer  fchee- 

nen  den  togt  te  beletten.   Evenwel 

fethy  voort :  onaengefien  paerden  en 

menfchen  door  ongemak  en  koude 

befweeken. '  Terwijl  Almagro  op  reis 

floeg ,  kreeg  Francifcus  Pizarrus  's  Kai- fars  hand ,  en  by  de  felve  opdragt 

van  mark-graef  over  Peru  ;  dochfon- 

der  quetfing  der  waerdigheid ,  aen  Al- 

magro toegevoegt.  Hier  uit  ontftond 

tuffchen  de  maerfchalk  en  mark-graef 

Mmgoinga,  groote  verbittering.  Mango  Inga  Atta- necmt  cuj-  fajrfaes  broeder  diende  fich  van  deze 

com'         twee  fpald.  Hy  viel  dan  de  Spaenfche 

befettingbinnen  Cufco  op 't  lijf,en  nam 
defladin.  Pizarrus  vaerdigt  gefwind 

de  ruitery  derwaerds  ,  beleid  by  Al- 

fonfus  Alvaradus  en  Gomes  de  Todoya. 

Hetdaedig  vochten  d'Indiaenen  :  fulx 

de  zee  en  lang  twijfelachtig  hing.  Ein- 
delijk  kreegen    de  Spanjaerdtn  een 

bloedige  overwinning,  en  Cufco  we- derom in.  Onverrichter  zake  keerde 

Almagro  uit  Chili  derwaerds;   doch 
wierd  door  Ferdinand  Pizarrus  buiten 

gehouden,  onder  voorwending  :  hy 

konde  de  poort  niet  «openen,  buiten 

verlof  van  fijn  broeder  de  mark-graef. 
Almagro  toonde  fich  wegens  de  fpijt 

gevoelig:  geraekt  heimelijk  in  de  ftad: 

grijpt  Ferdinand  en  Gonzahus  Pizar- 

rus byden  kop  :  overvald  Alfonfus  Al- 
varadus :  fweert  niet  te  zullen  ruften, 

voor  en  al  eer  hy  de  Pizarren  uit  Peru 

doedverftuiven.Terwijl't  dood  von- 
nis over  de  gevangenen  velt,  breeken 

Gonzahus  en  Alvaradus  uit  d'h echte- 
nis. De  mark-graef  bekommert  voor 

fijn  broeder  Ferdinand  ,  brengt  door 

tulTchen-fpteeken  van  vrienden  de 

twift  tot  onderlinge  verzoeningewaer 

op  Ferdinand  los  raekt.  Niet  minder 

hield  de  mark-graef  als  't  nieu  getrof- 
fen verbond.  Hy  laet  Almagro  weten, 

dat  de  Kaifar  hem  't  hoogde  bewind 
over  Peru  had  toe- vertrouwt.  Moeft 

derhalven  Cufco  ruimen:  of foude ge- 

weld gebruiken.  Almagro  gaf  ten  ant- 
woord:indien  's  Kaifars  hand  dienaen- 

gaendefag,  ftond  bereid  te  gehoorfa- 
men-,doch  anderfints  niet.   Men  ruft 

B  o   e  k: 

weder-zïjds  ten  oorlog  ttoe  :  vinnig 

word  geftreeden.  Almagro  fchiet  ein-  ̂ v 

delijk  tekort :  valtindesmark-graefs^^'' handen  :  die  hem  in 't  gevangen-huis 

worgt:  't  lij  k  op  de  marktfleept:  en  al- 
daer  onthalft.  Ferdinand  Pizarrus  na 

Spanje  gefchikt  met  't  vijfde  deel  der 
buit  voor  den  Kaifar ,  is  binnen  't  flot 

Motta  gekluiftert  ,  ter  oorfaek  Al- magroos  dood  bevorderde.  Wat  hem  gj| 
aldaer  weder -voer  heeft   niemand  komm 

ruchtbaer  gemaekt.  Almagro  de  jon-  "jg\ 

ge  ,  op  geruyd  door  fijn  voogd  Joon 

Rada,  lag  enkelijk  toe  ,  om  fijns  va- ders dood  te  wreeken.   Hy  huurt 

dan  eenige  moordenaers  ,  met  wel- ke na  Los  Reyes  trekt.  De  toeleg  lag 

den  mark  -  graef  te  vermoorden  op 

fant  Joans  dag  in  den  tempel.    Dit 

werk  was  foo  heimelijk  niet  beftee- 

ken,  of  lekte  uit.  Weshalven  de  mark- 

graef  ter  beftemder  tijd  t'huis  blijft. 
De  zaem-gefwoorene  fagen  een  qua- 

de  uitflag  te  gemoed  ,  dewijl  't  ge- heim ontdekt  lag.  Weshalven  op  den 

vollen  middag  na 't  paleis  vliegen,  en, 

roepen  :Jlae  doodden  dwingeland,  den 

verraeder.  Pizarrus  fluit  de  poort:  wa- 

pend  fich.  Uit  Radaes  ingeeven  loopt 
een  der  muitelingen  met  een  bloedig  é 

fwaerd  door  deftad:fchreeuwt,eWe- 
lijk  is  Francijcus  Pizarrus  gefneuvelt. 

Op  dit  geluid  fprongen  ftijf  twee  hon- derd mannen ,  Almagroos  heimelijke 

vrienden,  tevoorfchijn.  De  toeloop 

vermeerderde  voor'tpaleis.Menram- 
de  op  de  deur.  Francifcus  Chaves  doed 

open  :  foekt  o!'oproerige  te  ftillen ; 
maer  word  door  ftooten.  Binnenge- 

drongen vonden  tegen-ftand:alfoo  fe- 
ven  helbardiers  voor  den  mark-graef 

dapper  vochten  tot  den  laetften  man : 
fulx  levendig  in  woedende  handen 

verviel.  Eer  men  demoord-priemen  £™ ten  borft  en  buik  in-ftiet ,  fnaeuwde  pttl 

dlmagrohemtoe  :  dwingeland,  mei-  ™* 
needige, moorder  mij  fis  vaders.  Voorts 

riepenze  langs  de  (traeten  :  Lang  leve 
de  Kaifar  en  Didacus  zAlmagro.  Maer 
die  't  met  Pizarrus  hielden,  drom-  M 
den  te  zaemen  ,  en  (treeden  vinnig  JgÊ 

met  de  muitelingen.    Weder -zijds 
fneu velde  een  merkelijk  aental  :  ten 

laetften  kreeg  almagro  d'overhand: 
floeg  de  goederen  der  partyen  aen : 

waer 

— ^ — ^—^— —  — 
— 
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waer  uit  groot  buit  maekte.  Ieder 

droeg  hem  op  't  hoogfle  bewind ,  ter 
tijd  de  kaifar  hier  in  anders  voor- 
fag.  Na  Cu/co  gereift,  foude  aldaer 
aen  een  bloedig  einde  geraekt  zijn, 

ten  zy  gewaerfchouwt  was.    Garcias 

,  Alvaradus  en  Chriftoffel  Sotellus  be- 
itierden Cu/co  met  gelijke  magt.  Bei- 

de hand  gemein  geworden,  fneu- 
velde  Sotellus.  O  e  vel  nam  Almaar  o 

de  man  -  flagt  op.  Alvaradus  kreeg 
hier  lucht  af.  't  Geraedfaemfl ,  voor 
te  kom  en,  eerfelfaenkantgeraekte. 
Hy  noodigt  dan  Almagro  tot  een 
prachtige  maekijd;  metopfet,  hem 
overmaeitijdte  door-grieven.  Doch 
hier  af  bericht,  bleef 'thuis  :  ontbied 
heimelijk  ettelijke  krijgs-  knechten, 
vrienden  van  Sotellus  ;  liet  weten, 

datfich  onpaffelijk  bevond.  Alvara- 
dus ,  quanfuis  om  beleefdheid  uit  te 

drukken ,  gaetnz  Almagro :  ten  einde 
hem  ten  tafel ,  vol  allerlei  lekker- 

nijen, geleide.  Doch,  foo  haefl  in 
de  voor  zael  trad ,  fmeetmen  de  deur 

in'tnacht-flot.  Gefwind  vloogeu  de 
voornoemde  krijgs -knechten  toe; 
en  vermoorden  Alvaradus.  Niet  lang 

bleef  'tmifdrijf  ongeftraft.  Kaifar 
Caral  vaerdigde  na  Peru  met  volle 

magt  den  rechts  -  geleerden  Vacca  de 

Caftro  :  ten  einde  't  oneenig  rijk  tot 

een  gerufte  ftant  bragt. '  Almagro ,  ge- wend te  heerfchen ,  had  geen  ooren 

tot  onder  -  werpinig.  Weshalven  hy 
dè.  Cafiro  te  gemoed  trekt ;  maer,  na 
een  bloedig  gevecht ,  op  de  vlucht 
gebragt  met  vier  duifend  man ,  ge- 

raekt in  handen  des  overwinnaers 

dicht  by  Cu/co.  Wreed  fprong  defe  om 
•  met  de  verwonnene.  Almagro  ont- 
halft  :  andere  geworgt :  andere  met 
vier  paerden  van  een  gefcheurt.  Kort 
na  dufdaenige  moorderijen,  quam 
Blafcus  Nunnez  Vela  in  Peru.  Gekoo- 
ren  ten  onder-koning  had  vier  raeds- 
heeren ,  met  welker  overflag  hy  al- 

les foude  verrichten  ••  en  byfon der- 
lijk  d'  Indiaenen ,  tot  noch  toe  jam- 
.merlijk  by  de  Spanjaerden  mishan- 

delt, involkoomen  vryheidftelien. 
De  kaifer  had  hem  hier  toe  verleent 

een  plak  fchrift,  welk  allent  halven 
moeft  afgekondigt,  en  ftrengelijk 
gehoorfaemt.  Vela  volvoerde  fcherp 
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den  gegeven  laft  :  nam  Vacca  de  Caftro 

gevangen,  ter  oorfaek  Almagro  {on- 
der ding- tael  aen  kant  hielp;  doch 

geraekte  in  ieders  haet.  Weshalven 

de  meefte  Spanjaerden-  Gonzalvus  Pi- 
zarrus  tothoofd  op- wierpen,  't  Werk 
liep  hoe  langer  hoe  meer  uit  de  plooy. 
Vela  gaf  de  wijd  hier  af  aen  Wïlhem  vermoofd 

Xuaren  ftee  voogd  van  Lima  :  welken  Mtl*rm' des  nachts  by  hem  ontbood  en  vin- 

nig door-ftreek.  't  Hielp»  niet ,  dat 
fijn  onfchuld  betuigde  ;  alfoo  Vela 
hem  twee  doodelijke  fteeken  bragt. 

'tLijkwierdby  dag  langs  de  ftraeteii 
gefleept.  Sulk  befchouwen  bragt  de 

burgers  aen  't  morren.  En  'tfcheen 
gefchaepen  tot  een  algemeine  op- 
fland.  Weshalven  Vela ,  voor  een 

quaede  uhfla'g  beducht,  geraedfaem keurt  na  Truxillo  te  vertrekken.  De 

vier  raeds-heeren  rieden  de  togtaf. 
Hy  liet  fich  niet  gcfeggen  :  brengt  al- 

le fchatten  fcheep  :  zadelt  de  paer- 
den. Terwijl  reis-vaerdig  is,  flapt 

't  graeuw  ter  been  :  valt 't  paleis  aen: 
roofd  goud  en  filver  :  en  werpt  den 
onder -koning  in  een  vuile  kerker. 
Na  dufdaenig  verrichting  ,  wier- 

den onderling  verdeelt ;  want  fom- 
mige  wilden  hem  dooden  ,  andere 
gevangen  na  Spanje,  over-fenden .  De 
laefle  floegen  boven.  Men  fraijt  dan 

Vela  fcheep ,  onder  't  opficht  van  Di- dacus  Alvarez.  Doch  defe  in  de  mond 

van  de  flroom  Tombez  geankert ,  ont- 
flaekte  den  gevangene  :  welke  eer- 

lang eenige  magt  by  een  kreeg.  On- 
dertufTchen  wierd  Pïzarrus  al  om 

voor  opper  -  gefachhebber  erkent. 

Hy ,  verkondfehapt  van  des  onder-" koninx  toeleg,  fchikt  FrancifcusCar- 
vayales  derwaerds.  Hier  ontftond 
een  fcherp  gevecht.  Vela  fchoot  ten- 
laeflen  te  kort.  d'  Overwinnaer  ont-  onthalft, 
halfl  den  gevangene  ,  en  plaetft 
't  hoofd  op  een  ilaek  naeft  de  galg. 
Kaifar  Carel ,  bedremmelt  met  den 

Duitfchen  oorlog ,  fag  geen  mouwen 
te  fetten  aen  de  verwerde  Pejuaen- 
fche  zaeken.  Eindelijk  vind  hy  goed, 
derwaerds  te  fchikken  Peter  Gafcai 

een  man  die  geen  weer-gae  had  in 

doortraptheid.  Defe  op  'tjaer  vijf- 
tien hondert  fes  en  veertig  binnen  Li- 

ma uit-geftapt ,  met  geen  andere  eer- 
naem 

E 

lbord  ge- 
vangen: 
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Gafca  .  fi'p moordae- 

dige  han- del. 

Gonfalvm 
Ti&arrus 

getoorgt. 

naem  ais  voor-fitter  in  's  konings  raed, 
fiocg  een  gantfch  andere  weg  in  als 
Vela.  Gaf  vóór ,  hoe  de  voorige  mif- 
diij  ven  nooit  foude  gedacht  worden; 
en  alles  herfteïd  op  den  ouden  voet. 
Dit  gerucht,  wijd  enzijdverfpreid, 

maekte  een  groote  verandering  :  al- 

foo  de  getrouwfte  vrienden  van  Pi- 
■zarrus  hem  meer  en  meer  verlieten. 

Gafia  verzuimde  fuik  een  kans  niet : 

trok  Pizarrus  gefwind  onder  d'  oo- 
gen.  Om  weg  te  fpoeden  droegen^ 

Peruaenen  ,  met  yfere  ketenen  ge- 
kluiftert,  der  Spanjaerden  wapenen. 
Defe  fchepten  vermaek  ,  de  torzers, 

voort  te  jaegen  met  (lokken  en  fwee- 
pen  :  die  aemechtig  neder  -  zijgde 
wierd  neus  en  ooren  handen  en  voe- 

ten afgefneden,  of  door-ftooten , 

en  voor  'tgevoogelte  of  wild  gediert 
gelaeten.  De  legers  ftonden  nu  ten 

ltrijdgefchaert:'tgefchut  los  gebrand 
had  de  vechters  dapper  gedunt :  wan- 

neer gantfche  benden  tot  Gafca  over- 
liepen :  fulx  Pizarrus ,  by  de  meefte 

verlaeten,  fich  ter  befcheidentheid 
des  verwinnaers  Hellen  moeit  :  die 

hem  van  hoog  verraed  betigte  :  in 

den  kerker  verworgde  :  't  hoofd  op marmore   zuil  tiuTchen  yfere een 

gep  leegt 
aen  Car- v-ayales. 

traelien  belloot  binnen  Lima :  de  zuil 

was  behakt  met  de  ftukken  van  lijn 

mifdrijf.  Doch  aldus  wierd  Gafcaes 

wreedheid  bloed-dorft  niet  gelefcht.  De  rit- 
meefiers hing  hy  aen  boomen  op  : 

andere  gegeefelt  en  gebrandmerkt 

aen  de  galey-riemen  gedoemr.  Ai- 
dermeeft  woede  hy  tegen  den  veld- 

jnarfchalk  Carvayales,  hoewel  tachen- 

tigjaeroud.  Defe  gebonden  aen  een 

paerds-ftaert ,  gefleept  ten  fpot  over 

de  markt  een  gantfch  uur,  is  leven- 

dig gevierendeelt,  Gafca  liet  zedert 
't  bewind  over  Peru  aen  de  rechts-ge- 

leerde  Cianca :  bragt  een  onwaerdeer- 

lijke  fchat  in  Duitfland  yooï  kaifar  Ca- 
rel :  en  verkreeg  wegens  gelukkige 

Verrichting  't  bifdom  van  Valentia. 

Togt  Van  Joan Stade ,   Nicolaes 
.    DurandusVillegagnon. 

OMtrend  defelve  tijd  als  Gafca 'm Span  jen  aen-quam ,  had/odf»  Stade 
'tbewind  over  een  klein fchansjen5uit 

fteen  en  aerde  gebouwt  op  't  eiland 
Métro ,  tegen  over  de  Brafiliaenfche 
kult :  ter  oorfaek  't  woefte  volk  Tupin 
Imba  van  'tgeweft  Brikioka  naMaro 
tweemael  'sjaers  af-ftak  namentlijk 
als  'tgewafch'^ö/i  rijpt,  waer  uit 
drank  toe-ilellen ,  gebruikelijk  op  de 
vroolijke  maeltijden  met  gebfaeden 
menfchen- vleefch  gehouden-.   Ook 
landenze  aen  Maro  omtrend  óebrat- 
ti  tijd.  Bratti  is  een  fmaekelijke  vifch, 

die  in  netten  gevangen ,  of  gefchoo- 

ten  by  de  Tupin  Imba ,  t'huifwaerd  ver- 
voerd word.  Tegen  defe wr eedeland-  sm 

aerd  hield  Stade  een  waekend  oog:  als  &ev 
hem  Heliodorus  HeJ[us,zoon  van  Eoba-  ma 

nus  Hejfus  vermaerde  Latijnfche  dien-  ««• ter  over  Duitjland ,  befocht.  Om  den 

galt  wel  teonthaelen  met  eenig  wild,     i 
trad  Stade  bofchwaerd;  alwaer  in  han- 

den der  Tupin  Imba  verviel.Dekoning 

felf  met  een  fwaer  palm-houte  knods 

ging  aen  d'  achter-hoede.  Rukte  den 
gevangen  zee-waerd :  om  nevens  an- 

dere, op  flrand  wachtende ,  een  Kawt- 
wipepicke  (dit  beteikendeenmaeltijd 
van  een  geroofl  menfch  )  te  houden. 
Doch  dewijl  Stade  poefelig  vet  was,  fijni 

hielden  de  meefte  flemmen,  hem  na  J Brikioka  te  voeren  :  ten  einden  haer 
vrouwen  ook  een  fmaekelijke  beet 
proefden.   Ondertulfchen  wierd  hy 
door  hartzeer  hand  over  hand  mae- 

ger  :  fulx  de  flagting  achter  bleef. 

Hy  leerde  zedert  de  Tupin  ïmba- fche  tael :  fulx  met  dit  woelt  volk 

reden  begonde  te  voeren.  Hoewel 

meenigwerf  by  -  woonde  ,  wanneer 

gevangenen  aeneenfpitroolterden: 
bleef  by  't  leven ,  dewijl  geen  vleefch 
over  de  beenderen  behield.   Negen 

jaer  bragt SMden  onder  de  menich- 
eeters  door  :  als  eindelijk  de  Fran- 
fchen   hem    voor   eenige  fnuiftery 

kochten,  en  in  Normandye  op'tjaer 
vijftien  honderd  vijfenvijftig  te  land 

fetten  :  van  waer  behouden  tot  Hom- 

burg fijn  geboorte  -plaets  aen-quam 
Ter  fel  ver  tijd  ging  Nicolaes  Duran-  Togt i  •  f "    J"  1      Dut 

dus  van  Havre  de  Grace  zeil ,  loo  als  . 
Stade  aldaer  ten  anker  liep.  Duran  dus 

had  een  geding  wegens  d'  eigendom 
van  een  flot  in  Brit an je  voor  't  Fran- 
fche  hof  verlooren  ,.tot  groot  nadeel. 

Om  elders  deleedige  fchat-kiften  te 
vullen, 

had, 

defei 
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Tullen ,  was  enkelijk  de  toleg.  Hy 
liet  verluiden  :  hoe  de  Spaenfche  en 
Portugeefche  magt  uit  Indien  geftijft 
wierd  :  ahvaer  vreedfaem  foo  veel 

riikdommen  verzaemelden.  't  Soude 
noodwendig  ftrekken  tot  Vrankrijks 
eer  en  voordeel,  wanneer  de  Franfchen 

de  goud  en  fiiver-mijnen  beilonden 
aen  te  taften.  Koning  Henrik  de  tvoee- 
de  kreeg  fmaek  in  de  voorflag:temeer 

alfoo  d'animirael  Cafper  Coligni  hier 
onder  dapper  roeyde :  als  die  een  vei- 

lige fchuil  -  plaets  voor  de  Gerefor- 
meerde ,  toenmaels  jammerlijk  ge- 

flingert ,  beoogde ;  nadien  Durandus 

heimelijk  Coligni  in  't  oor  beet ;  fijn 
voor-naemfte  doelwit  te  zijn ,  Gods 
kerk  op  America  een  ruime  ruft  te  ver- 
fchaflèn.  't  Gerucht  uit  gedijt  onder 

Godlooshesd 

vttnCoihtak 

tegen  de 

foude  worden  gevordert ,  foo  haeft 
aen  Brafd  lande ,  nam  een  bittere  haet 
op  tegen  Richer  en  chartier ,  dewijl 
geenkennis  defertoefegging  droegen. 
Cointak  focht  beide  verdacht  te  mae- 

ken  van  valfche  leer :  byfonderiijk  be- 
fchuldigde  haer  ,  datze  de  wijn  des  p?e7ik 

avondmaels  niet  vermengden   met ten- 
water,  dewijl  d'oudvader  (jlemens  mix 
had  ingefteid.  Durandus ,  door  de  kar- 
dinaei  Loreine  opgeroeyt,  viel  Cointak, 
toe  ,  en  voorts  de  geloovige  diervoe- 

genop  't  lijf":  dat  fommige  door  hon- ger dood  bleven ;  andere  vluchten  na 

de  Brafiliaenen.  Ja  hy  ftiet  loan  du  Bor-    n*rmdus 
del,Matthias  Vermeit  en'  Peter  Bourdon  YJgliTofL 
uitlijn krank-bedde  gerukt,  aen  han-  gmootm. 
den  en  voeten  gebonden,  van  een  rot- 
ze  in  zee.  De  bloedige  dwingeland 

de  Gereformeerden  (welke gevlucht    keerde  fonder  verrichting  na  Vrank 
uit  Switferland ,  een  groot  getal  in 
Vrankrijk  uit-maekten  )  maekte  veele 
gaende.  Met  drie  zeilen  afgeftooken, 
geraekten  na  eenige  zukkeling  op 
den  BraüÜaenfchen  boodem.  Maer 

aifoo  weinig  voorraed  uit  Vrankrijk  af- 

gevoerd was,  nam  d' honger  aen  op 
'tklippig  eiland  ,  befpoèlt  van  d' in- 

wijk lanuarius.  Durandus  bouwde 

hier  wachr-huifen  en  de  fterkte  Colig- 
ni ,  vooïfien  met  gefchut.  Eerlang 
fchreef  hy  azajoan  Calvijn ,  hy  belief- 

de te  bezorgen ,  dat  de  nieuwe  volk- 
planting in  Brafil  van  bequaeme  lee- 

\  raers  mogt  voorfieii  worden,  op fmae- 
kelijke  voorwaerden.  't  Verfoek  is 
aenftonds  ter  herten  genoomen.  Phi- 

lips Corguikray  edelman  buiten  Gene- 
U  vs  ging  uit  Honfieurs  haven  zeil  met 

drie  fchepen  ,  voerende  fchaerfche 
leeftogt,verfcheide  huifgezinnen  van 
allerley  ambachten  en  twee  bedie- 
naérs  des  gocldelijken  woords  Peter 
Richer  en  Wilhem  Chartier.  Doch 

naeuwelijx  had  hy  Africa  op  zijde ,  of 
de  honger  quelde.  Weshalven  de 
koopvaerdy -fchepen ,  foo  veel  aen- 
treften,  ten  buit  maek ten  :  haer  wei- 

nig kreunende  aen  beftraffing  der  lee- 
raers  Richer  en  Chartier.  En  defe  von- 

den eerlang  meer  werk.  loan  Cointak, 
leerling  der  Sorbonniflen  tot  Parijs , 
was  onder  de  verhuifden  uit  Geneve. 

En  alfoo  voorwende  ,  hem  was  be- 

rijk;  alwaer  een  boek  fchreef  tegen  de 
waereleer;  doch  behaeldemet'tfel- 
ve  foo  weinig  lof,dat  de  Papiften  hem 
herzenloos  keurden.    , 

Togt  "Pan  Joan  %bald ,  %emtu$  Lm- donier  en  Gurgius. 

't  A  Mericaenfche  landfehap  Tlori-  Tkridx  t 
■    da,  foo  eenaemd  dewijl  ontdekt  sdukkig •        11  ir»    i  r         ontdekt* 

wierd  by  loan  Pontius  op  Paime-lon- 
dag  ,  hoewel  Sehafiiaen  Gabotus  Vene- 

tiaen ,  uit  geruft  door  d'Engelfche  ko- 
ning Henrik  de  f  even  de ,  aldaer  lande 

voor  Pontius ,  mag  waerlijk  denEuro- 
peers  een  bloed-toneel  zijn.  Pontius 
bleef  hier  yetüaegen.Ferdtnand  Sottus 

drukte  wel  wreedeüjk  d'inwoonders 
vijf  jaer  achter  een ;  doch  ftierf  mif- 

moedig,teroorfaek 't  goud  niet  vond, 
't  geen  hy  den  Floridaenen  liet  foek en 
in  'tgebergte.Zedert  hervatten  luliaen 
Sumanus  en  Peter  Ahumada  'tgeftaekte 
werk  by  Sottus;  doch  met  geen  geluk- 

kiger uitflag.  Op  't  jaer  vijftien  hon- 
derd vijf  en  veertig  meende  deDo- 

minicaener  Luide  wijk  Cancellus  groote 

dingen  nevens  vier  metgefellen  té  ver- 

richten ';  doch  wierd  aen  Hukken  ge- 
fcheurt  van  de  Floridaenen.  Cafper  Co- 
ligni  door  dufdaenige  droevige  voor- 

beelden noch  door  de  trouwloosheid 

van  Durandus  geenfints  afgefchrikt  , 
bevordert  een  nieuwe  toerufting  der- 

loofd  van  Coligni ,  dat  ten  predik-ftoel  |  waerds.  loan  Ribald 'lichte  voor  Diepe  Kibdd. 
N  d'an 

Togt  van 
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Eerste     Boek: 

Be  befet- 
gtin  op 
Floridaili 
nood. 

Ongeboor- de honger. 

Togt  van Laudonier, 

d' ankers  der  twee  fchepen  ,  toe-ge- 

taekelt  op  kollen  des  Franfchen  ko- 
ninx  Carelde  negende.  Dartig  graeden 

benoorden  de  middag-lijn  verviel  hy 

voor  d'Americaenfche  uit-hoek  Fran- 
cifcus :  voer  in  de  mond  van  een  wijde 
rievier  ,  aen  welke  de  naem  Dolfijn 

toe-pafte  ,  ter  oorfaek  aldaer  over- vloed van  fulke  vifch  befchouwde  : 

als  o  ok  dichte  bolTchaedjen  vol  moer- 
beefie-boomen ,  en  de  boomen  vol 

fpinnende  zijde -wormen.  Zedert 

liep  hy  boven  V  fVolfs-hoofd ,  (d' 'uit- hoek kreeg  de  benaeming  ,  dewijl 

itfclndïaenen  een  wolf  brieden)  en  'tCe- 
deren-eiland-A.c\\ttt  uit  laetende,  flap- 

te op  Florïda  te  land:maekte  een  drie-,; 

puntige  flerkte :  voorfiet  de  felve  met 

befettelingen ,  gefchut  en  voorraed : 

en  vertrekt  om  hulp-benden  na  Vr ank- 

rijk.  Doch  hier  lag  alles  door  inland- 
fche  oorlog  over  hoop.  De  Franfche 
binnen  het  nieuwe  (lot,  na  de  koning 

ta/r/gcnaemt,  wachten  vergeefs  op 

verfche  fchepen.  De  levens-midde- len minderden  hand  over  hand.  De 

naefle  weg,  een  vaer-tuigtoe  te  (lel- 
len, en  af  te  trekken.  Nauwelijxhad- 

deifze  't  derde  deel  der  reife  weg ,  als 
de  wind  twintig  dagen  diervoegen 
flilde,  dat  de  minde  voortgang  niet 

maekte.  De  fpijs  was  op.  Ieder  i 

dronk  fijn  eigen  water,  en  at  de  fchoe- 1 nen.  En  wanneer  nu  ook  fuik  voedfel 

ontbrak  ,  fluitenze  een  onmenfche- 

lijk  raed-flot:  namentlijk  een  boots- 
gefel  Renrick  Lacher  aen  (lukken  te 

Ihijden.  Met  dit  vleefch  onder-hiel- 
denze  haer  zelf  ettelijke  dagen:  wan- 

neer wederom  tot  d'  uitterfle  nood 
vervielen,  en  eindelijk  voor  de  boeg 

vaneenEngelfchjagt.  Ditquam  d'el- lendige  te  hulp  :  en  brengtze  by  de 

koninginne  Elizaheth  ,  welke  voor- 
neemens  was  een  vloot  na  Florida  af 
te fchikken.  Ondertufichen  was  van 

de  gefeide  Franfche  geen  befcheid  in- 
gekomen. Coligni ,  m  et  de  koning  ver- 

zoent, verkreeg foo  veel;  dat  Rena- 
tus  Laudonier  drie  zeilen  ,  ten  (leun 

der  befettelingen  in  Carels-Jlot ,  der- 
waerds  voerde.  Laudonier  lande  op 
Nova  Francia  :  fag  den  (leen  met  de 
Franfche  wapenen  behakt  en  by  de 
f  trand  twee  jaer  te  vooren  door  Ribald 

geplaetft,  vol  lauwer- kranfen  behan- 
gen: begroete  voorts  den  koning  Sa- 

turiona ,  wiens  zoon  Atoreus  verfchei- 
de  kinderen  had  by  fijn  eigen  moe- 

der ,  volgens  gewoonte  van  dieland- 
aerd.  Terwijl  alhier  zammeiden,  flik- 

kerde fuik  een  vuur  door  de  lucht ; 

dat fommige flroomen borrelden,  de 
vifch  half  gaer  gekookt  ftierf ,  en  alle 

gewafch  wijd  en  zijd  verzengde.  De 
wilden  fchreeven  't  ongemak  toe  aen 
't  gefchut:  wef  halven  een  eerbiedige 
fchrik  voor  de  Franfchen  kreegen.  Zy 

hadden  by  gevolg  veel  konnen  ver- richten ,  ten  zy  over  hoop  geraekten. 

Een  boots-gefel  Rubel  Petracor  ver-^ mat  fich  ervaren  in  toovery  ,  door  J 

welke  kond  de  plaets  der  goud-en  fil- « 

ver  mijnen  kende.  'tLiep  foo  verre/ 
datze  diefwegen ,  Laudonier ,  hoewel 
krank  ,  gevangen  fetten  :  dwingen 
hem  t'onder-teikenen  een  gefchrift, 
behelfende  :  hoe  de  twee  fchepen  , 
over  welke  de  muitelingen  (telden 
Vaffer  en  Trincant ,  met  fijn  verlof  na 

Nieuw  Spanje  om  leef-togt  verzeilden. 
Terwijl  d'  ankers  lichten  komt  Rupi- 
ferrer ,  afgefonden  aen  den  koning 

Utina,  te  rugge  met  koftelijkefchen- 

kaedjen,  en  bericht  wegens  't  goud-en 
füver- rijke  gebergte  Apalatica.  Doch 
Vaffer  enTrincant namen  voor  Havana 
een  rijke  karveel:  randzoeneerde  den 

fchipper  op  groot  geld.  De  ("chippers zoon ,  na  land  gevaeren ,  foude  de  be- 
dongen prijs  aen  boord  brengen;  doch 

in  't  tegendeel  maekt  'tongemak  door 
poften  te  paerd  aller  wegen  bekend. 
Met  't  krieken  van  den  dagkre'gen  de 
Franfchen  twee  kloeke  fregatten  op 
zij  de;  voor  de  boeg  lag  een  galey.  Alle 

gaven  foo  vuur  dat  detweeroof-fche- pen  in  de  loop  bleven:  de  gevangenen 
wierden  tot  (laeven  verkocht :  wei- 

nige ontfnapten  met  de  boot.  Laudo- nier ondertuffchen  begon  groot  ge- 
brek te  lijden:  alfoo  geen  toevoer  uit 

Frankrijk  quam ,  en  de  muitelingen  de 
meefle  voor-raed  weg-fleepten.  Be- 

dwongen door  't  volk ,  't  geen  by  hem 
bleef,  vat  den  koning  Utina,  hoewel 
in  verdrag  verbonden  ,  by  den  kop  : 
uit  inficht,  om  op  die  voet  fpijs  te  krij- 

gen. Maer  d'inw°onders  ,  wegens 

fuik  mifdrijf  verbittert,(looten  d'hand 

meer 



ï 









meer  als  te  voorem  hielden  een  raeds- 
vergadering  ,  ten  einde  een  anderen 
koning  verkoofen.  Terwijl  aldus  met  I 

d'honger  worfteide ,  bragt  Joan  Hau- 
/èi#j-herwaertsvierEngelfche  fchepen. 
Defe  deed  haer  voorraed  en  een  fchip 
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trekken.  Een  droom  hg  tufTchen  de 
Franfche  en  Spaenfche.  De  Franfche 
geven  fich  over ,  onder  beding  van 
's  levens  behoudenis.  Devoorwaer- 
de  word  belooft  en  befworen.  Stijf 

vierhonderd  manfeheeptcmet  boo- 
over  :  dewijl  Laudoniers  vaertuig  te  ten  na  de  Spanjaerden',  dewelke  alle  ge- 
fwakwas,  om  zee  te  bouwen.  Alles  I  bonden  na  't  flot  leiden:  en  aldaer.te- 
üondten  aftogc  gereed  :  als  Rihald,  j  gen  gegeven  woord  rrouloos  griefde. 
met  feven  zeilen  uit  Diepe  in  zee  ge- !  De  lijken  wierp  Melandes in  een  groot 
tt.ooken,sootCarels  flat  ter  reede  liep.    vuur.  Ribald  ïnzedhy  in  vier  (lukken, 

en  hing  de  ftukken  rondom  de  wallen: 
fond  desfelfs  afgefchooren  baerd  na 
Sevilje.  De  Franfche koning  Carel  de 

negende  trok  fich  dufdaenigen  onge- 
hoorde mishandeling  tegen  lijn  on- 

derzaeten  niet  eens  aen  :  het  zy  uit 

een  diepe  wrok  op  Col/gni,  bevorde- 
raer  der  toet  na  Florida.  Immers  kan  *W^* 
lichtelijk  afgemeeten,  dat  het  niet  wel  haer  eigen 

met  de  gefeide  togt  gemeent  wierd :  volk- 
alfoo  niet  alleen  de  hulp-fchepen 
voor-bedachtelijk  te  laet  quamen : 

maerfelf  de  geheimen  todeg,d'ammi- 
raelen  aen-bevoolen,  den  Spanjaerden 
was  over-gebrieft.  Maer,  hoeweide 
Franfche  kroon  't  minde  werk  maekte 
van  'tonmenfchelijk  mifdrijf  binnen 

Careh-flot ,  betoonde  fich  Dominicus    Hilden- 
aaeaen  van 

Werwaerds  na  weinig   dagen  acht 

Spaenfche  pinafTen  onder  d'ammirael peter  Melandes ,  flreek  hielden.    De 

Franfche  kapten  'tankende  Spaenfche 
hingen  op  de  rugge  ;  doch  kondenze 
niet  achter-haelen.  Weshalven  inde 
mond  der  rievier  Dolfijn  landen.  Met 

hulp  der  Moorfche  (laven  word  d'uit- 
hoek  gefterkr.    Ribald  rukt  gefwind 
met  de  vloot  na  de  nieuwe  befchan- 
fing  :  om  de  Spanjaerden  op  teflaen, 
eer  vader  begraeven  lagen.  Maer,  be- 
loopen  van  een  ftorm  ,  verloor  tuf- 
fchen  de  klippen  fijn  feven  fchepen. 

't  Volk  wierd  meeftgebergt.  Ook  le- 
den de  Spanjaerden   groote  fchaede 

aen  haer  vloot.  En  dtfe  dienden  fich 

"van  der  Franfchen  ongelegendheid. 
Zyfpatten  dan  in  aller  yi  over  bergen  I  Gurgius  boven  alle  gevoelig  ,  om  te  GurgiJsll. 

en  ftroomen  na  'Carels-jot  >  binnen  I  wreeken  de  Spaenfche  wreedheid.  Hy  genaesfm- 

welk  twee  honderd  fwakke  mannen  !  maekt  dan  fijn  goederen  tot  ge]d:J"er  e 
lagen  ,  alfoo  Ribald  'tpuik  derkrijgs-  I  huurt  twee  honderd  krijgs-knechten 
knechten  had  ingefcheept.  Voorion- (  en tachentig boots  gefellen, met wel- 
nen-opgang  vielen  de  Spanjaerden  foo  ke  drie  gemeine  fchepen  bemand,  on- 
brusk  aen,  dat  eerlang  meederwier-  j  der  voor-wending  van  Brafil  aen  te 
den.  Laudonier  ontfnapte  met  een  j  doen.  Boven  Cuba  gezeik  loopt  na 
fchuitje  :  weinige  ,  over  de  wallen  1  Florida,  en  aldaer  te  land.  Saturiona 
gedort  ,  fvvommen  door  de  graft.  j  Floridaenfche  koning  verwellekomt 
De  overwinnaers  verfchoonden  nie-  j  hern.vriendelijk:klaegtoverdeSpaen- 
mand.  Self  die  uit  de  vlucht  te  rugge  \  fche  overlad  :  voegt  hem  toe  fijn 

keerden,  zijn  in  koelen  bloede  moor-  j  blood-verwand0/ö/<;cï?/77,  die'tgefach 
daedigneder-gehakt.Toenlevendige  voerde  over  een  groot  leger.  De  Span- 
ontbraeken  om  te  woeden,  pleegden-  jaerden  hadden  niet  alleen-  Carels-jlót 
ze  wreedheid  tegen  de  dooden.  Zy  gederkt:maer  ook  twee  nieuwe  fterk- 
fneeden  de  oogen  uit  en  mannelijk- !  ten  weder-zijds  der  rievier  Mayo  ge- 

heid af:  daekenze  op  de  punten  der  dicht.  Binnen  de  drie  floten  lagen 
degens:  fnaeuwden  de  gevluchte  op  ■  dijfvier  honderd  uit-geieefen foldae- 
flroom  toe  :  maer  doen  de  Franfche  00-  f  ten.  De  nieuwe  fterkten  hielden  wei- 
genzeer?  Ondertuffchen  naderde  Ri-  \  nig  tegen.  Debefetting  ,  gevlucht  na 

bald met  een  uit-gehongert  en  wapen-  j  'c  dicht  by  gelegen  bofch  ,  verviel  in 
loos  heir  aen  Care  Is  Jïot  .-doch  üond  ver-  j  een  hinderlaege  der  Indiaenen.  Defe 

fet,  als  hy  de  Spaenfche  vendels  van  de  j  hakten  dertig  ter  neder:  d'overigene- 
wallen  fagwaeyen:  en  Vallempnd  met  [  gentigfpaerdenze  tot  een  opentlijke 
een  bende  Spanjaerden  hem  te  gemoed  j  flachting.  Zeeghaftigvoort-geruktna 

N"  %  •  Ca- 



ÏOO 
Eerste 

B  o 
e  k  : 

Carels-jlot,  fouden  meer  werk  gebon- 
den hebben  :  ten  zy  feftig  Spanjaerden 

op  de  Franfche  ongelukkig  uitvielen; 

want  alfoo  haer  d'henred  na  de  Üerk- 
te  door  Cafauova  was  afgefneden, 

fheuvclden  alle  feftig.  Deflot-voogd 
fagdenederlaeg :  vlucht  bofchwaerd; 

doch  dewijl  't  bofch  met  Floridaenen 
befet  lag  ,  keerdna  de Franfchen :  ver- 
foekt  lijfs-genaede  voor  fich  en  fijn 
volk.  Gurgius  dringt  tegen  haer  in  : 

zy  fmijten  't  geweer  weg :  worden  ge- 
vangen ,  en  aen  de  naefle  boomen  op- 

geknoopt-.teroorfaek  niet  min  trouw- 
loos  als  wreed  voor  drie  jaer  ter  fel- 

Verpiaetsmet  de  Franfchen  omfjpton- 
gen.  't  Is  niet  uit  te  fpreeken  ,  hoe 
minnelijk  de  Franjehen  op  Florida  ont- 
hacltzijn:  ter  oorfaek'tiand gezucht 

word  on-  had  onder  deSpaenfche  overlaü.  Gur- 

tteUL  &us  >  binnen  Roebelle  prachtig  inge- haek,  behaelde  by  den  koning  Gin?/ 

de  negenjle  de  minfte  dank  niet.  De 
kardinael  Loreïne  wift  foo  veel  uitte 

werken ,  dat  d'overwinnaers  behoor- 
den met  de  dood  geftraft :  dewijl,  op 

eigen  goeddunken,  de  drie  fchepen 

hadden  toegetaekeld.  Weshalven  ie- 
der om  een  goed  heen-komen  fag. 

Togt  y>an  Maritjn  Ëorbiffer  ,  Fran- 
afcus  Draek  ,  Thomas  Candijch 

en  Joan  Schmit. 

Tj Orèijfèr,  na.  de  noordelijkfte  dee- •*-  len  van  America  afgeftooken ,  op 

't  jaer  vijftien  honderd  fes  en  feven- 

tig,  had  de  tijdquaelijkgeraemt  :  al- 
foo d'Oceaen  vol  fwaere  ys-fchollen 

dreef,  diehembenoodfaektenna£«- 

gelandie  keeren.Zedert  weinig  noden- 
den word  de  togt  hervat.  De  konin- 

ginne  Elizaheth  ruft  een  fchip  uit  en 

twéejagten ,  met  honderd  en  veertig 

vlooteli.ngen  bemand.  Den  fes.  en 

twintigften  der  Bloeymaend  lichte 

Forbijjer  't  anker.  Op  een  der  dartig 

Orcades  ,  gelegen  benoorden  Schot- 

land, uitgeiiapt  :  vond  d'arme  eilan- 
ders uit  haer  hutjens,  in  rotzen  in- 

gehouwen,  gevlucht.  Voorts  hield  hy 
tuffchen  noord  en  noord -weft  aen, 

door  driftige  boomen  ,  die  fomtijds 

geweldig  tegen  den  boeg  (lieten.  Den 
vierden  van  Hooy-maendhad /0/ii^ 

Togt  van Torbijfer. 

f  er  't  geficht  van  Fr  ijland,  en  een  kou- 
de hagel-buy  met  fneeu-jagt.  Voor 

deftrand  lag  eenys-korft  ,  die 't  lan- 
den belette.  Met  groot  gevaer  kree- 

j  gen  d'Engelfche  der  Koningen  Voor- 
i  landpixderde  voet;  en  verfcheide  wil- 

i  demenfehen  in 't  oog,  welke  vreem- 
de potzen  met  danfen  maekten ;  doch 

I  quamenniettot  mond-gemeinfehap. 
Na-gejaegt,  vluchten:  als  kans fagen, 
fielden  fich  te  weer.  Soo  haeft  was 

niemand  met  een  kogel  getroffen,  oi  wijdt 

verdronk  hem  zelf.  Eindelijk  traeden  j™.j 
drie  ongewaepende  langs  de  ftrand  : 
wenkten  Forhjfer  ,  hy  beliefde  by 

haer  te  komen,  't  Soude  gefchied  zijn, 
indien  niet  een  grocte  meenigte  Ame- 
ricaenen  uit  een  hinder  -  iaege  te 

vroeg  op-braeken  vanachter  een  heu- vel. Dit  volk  ,  aldus  ontdekt ,  trok 

over 't  gebergte  landwaerd  in  :  drie 
alleen  bleven  op  den  oever  :  de  mid- 

delde fcheen  kreupel  :  vielt'eilekens 
neder  :  wierd  door  fijn  makkers  ge- 

draegen,  en  eindelijk  verlaeten.  d'En- 
gelfche merkten  wat  hier  gaende  was. 

Schooten  na  den  geveinfden  kreupe- 

le, dat  hem  't  zand  om  d'ooren  vloog: 
weshalven  hy  wift  voeten  te  maeken : 
vloog  als  een  hert  by  een  heuvel  op. 

ForbiJJer  had  nu  twee  honderd  ton- 

nen gevuld  met  berg- werk  ,  't  goud 
niet  ongelijk  ;  doch  is  namaels  ge- 
keurt  van  kleine  waerdy.  Anders 

vondhy  niet  :  behalven  groote  lang- 
hairige  menfehen  ,  die  looflijk  ten 
moord  toe-leiden,  zijnde  buiten  ge- 
mein  woeft.  De  kleeding  beftond  uit 
huiden  van  wilde  beeften  ,  welker 
ftaerd  tuffchen  de  beenen  hing.  De 

tenten  zijn  gevlochten  van  walvifch- 
beenen :  h  uiden ,  tents-ge wijs  gefpan- 

nen,  ftrekken  voor  't  dak  :  d'ingang 
lagzuidwaerd.  Zy  gebruiken  bogen, 

pijlen ,  flingers  en  tweederhande  flag 

vanfehuiten  :  de  grootfte  kan  feven- 
tien  man  voeren :  beftaet  uit  verfchei- 

de houteringen  tezaemen  gebonden, 
en  weder-zijds  met  leder  bekleed: 
de  kleinderzijninfchelijx  met  ieder, 

niet  ongelijk  een  wevers-fpoel,  wel- 
kers midden  een  gat  heeft,  waer  in 

een  menfeh  fit,  die  'tboven-dek  der 
fchuit  om  den  middel  toe-bind  :  en 

met  een  riem  vefwonderens-waer- 

dige 
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dige  voortgang  maekt.  't  Land  felf  is 
onvruchtbaer  :  alleenlijk  voed  over- 

vloedig harten ,  haefen ,  wolven ,  ys- 
beeren  en  honden  fvveemende  na  wol- 

ven. By  't  raeuw  vieefch  defer  hee- 
ften leven  d'inwoonders.  't  Schijnt 

dit  gewed  met  fwaere  aerd-beevmg 
boven  gemein  gequeld  word  :  alfoo 
ten  verfcheiden  plaetfen  brokken  van 
heuvelen,  en  elders gantfche bergen, 
wonderlijker  wijfegeiplitfl  of  van  een 
geüaegen,fich  vertoonden.  Den  vier- 

den der  Oogft-maend  liet  Forhijfer 
3t  Noordelijk  America  op  acht  en  feftig 
graeden  leggen  :  bragt  het  den  feven- 
tiende  van  Herf  ft-maend  in  Mi/fords 
haven  behouden  aen  :  en  nevens  een 
ballaft  blinkende  fteeiv,  welk  voor 
goud  keurde  ,  een  wild  man ,  vrouw 
•n  kind  :  die  foo  veel  befcheid  gaven, 
dat  's  mans  naem  wzsCalichoe  ,  der 
vrouw  Egnoge,  des  kinds  Nutioc ;  doch 
onaengefien,  volgens  haer  gewoonte, 
by  raeuw  vieefch  leefden ,  ftierven 
eerlang  binnen  Londen.  Ter  felver  tijd 
als  Forhijfer  noordelijk  de   llevens 

wende  ,  hield  Francifcus  Draek  ,  in-  Tcgtvm 

fchelijx  by  d'Engelfche  koninginne  DtMk Elizaleth  uitgeruft,  een  andere  ftreek. 

Hy  loopt  dan  voorby  d'Uithoeken 
Blanko  en  Verde  langs  d'Africaenfche 
wal  na  Brafel,  alwaerverfcheide  zee- 

wolven vong.  Binnen  de  rievier  la 
Plata  geankert,voorfagfich  van  verfch 
water  ;  vervorderde  de  togt  door  de 

bogtige  ftrzct  Magellanes :  wierp  'tan- ker voor  Moucha  befpoeld  van  de 
Zuidzee.  d'Eilanders  ontflngen  hem 
minnelijk  :  dewijl  foo  veel  be-> 

fcheid  kregen „  dat  d'Engelfche  gefla- 
gen  vyanden  waeren  der  Spanjaerden, 
voor  welke  zy  'tvafle  land  ruimden, 
om  fich  op  Moucha  neder  te  flaen.  Een 
Mouchüner,  op  de  vloot  over-geftapt, 

diende  ten  geleider  na  d'haven  Valpa- 
rizo  :  alwaer  Draek  't  dorp  fant  Jacol^ 
en  voorts  't  gantfche  land  ,  wijd  en 
zijd  voorde  voetafbrande:  eengroo-  - 
te  fchat  filver  en  goud  roofde.  Voor 
Arica  nam  hy  drie  rijke  Spaenfche 
fchepen ,  voor  Lima  vier  ,  voerende 
een  onwaerdeerlijke  rijkdom  peerien. 
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en  goud.    Aldus  gezeegent ,  fet  den 

itreek  noordelijk  tot  op  twee  en  veer- 

tig graeden;  doch  de  koude  bedwong 
hem  vier  graeden  zuidelijker  af  te 

zakken  :  alwaer  een  vermaekelijk  be- 

woonde kult  ontdekt.  d'Inwoonders 
betoonden  byfondere  minfaemheid. 

De  koning  feif  quam  aen boord,  met 

een  fwaer  gevolg;fette  Draek  een  gou- 
de  kroon  op  :  gaf  hem  een  goude 

fchepter  en  elpen-beene  keten.  Ze- 

dcrt  befichtigde  Draek  d 'eilanden  7/- 

dor,  Ternaten,Java  ,  Zeilon  en  d'uit- hoek  de  bone  Sperance :  quam,  na  een 

driejaerig  omfwerven  rondom  d'aerd- kioot,  behouden  tot  Londen.  Hy  rulle 

zedert  niet ;  want  op  'tjaer  vijftien 
honderd  vijf  en  tachen  tig  na  America 

gezeilt ,  roofde  een  groote  buit  uit  de 
iledenjantjacob,  Dominicus  ,Auguftijn 

en  Carthagena  :  en  fette  alle  aen  koo- 

ien. Aldus  zeeghaftig  t'huis  gekeert, 
taekeldeop  nieuw  een  vloot  toe,  ne- 

vens d'onder-ammirael  Joan  Haukins. 
JtSoude  Panama  gelden.  Doch  by  bei- 

der aflijvigheid  bleef  de  toeleg  flee-  < 
ken.'s  Jaers  na  defer  zee  helden  dood, 

bekoüigde  Thomas  Candifch  twee  fche- 
pen  ,  voorfien  van  honderd  drie  en 
twintig  man  en  leeftogt  voot  twee 

jaer.  't  Was  wel  gegift ;  want  hy  in  die 
tijd  ,  wanneer  hier  feven  weken  by- 
komen  ,  de  weereld  door  Magellanes 

Straet  rondom  zeilde  :  en  fijn  onko- 
flen  tien  dubbeld  goed  maekte  met 
de  Spaenfche  kraek  fant  Anna,  twintig 

tonnen   gouds  waerdig.    De   fchat 

voerd  hy  behouden  op  den  Teems. 

Ongelukkiger  viel  detogtafvan/ö^ 

Schmith. Int  jaer  feftien  honderd  veer- 

tien lichte  hy  d'ankers  van  twee  zei- 

len, uit-geruftdoorLondenfekoop- 
luiden  :  om  voor  Nieuw  Britannien,  op 

't  eüand  Monachigga,  kooper,  goud  en 

't  berg-werkaldaer  vallende  te  iaeden: 
en  voorts  wal-vuTchen  te  vangen. 

Doch  't  gefeide  berg  -  werk  was  aen 
'teilandniertebekoomeri,  en  de  tijd 

der  vangft  verftreeken.   Sulx  fonder 
verrichting  na  huis  over  ftaeg  fmijt. 

Eerlang  word  de  reis  hervat;doch  viel 
noch  Hechter  uit.  Hyhadnu  Virginia 

in  't  geficht :  wanneer  by  de  Franjehen 
trouwloos  over- vallen  wierd  ;  zybe- 

fchuidigden  hem,  als  of  de  volk- plan - 

Mahu 

tinaop  Nieuw  Francia  had  verwoed: 

tenzy  de  fchaede  vergoede  ,  foude 

't  mifdrijfmet  den  hals  betaelen. Voor 

Rochel  genaedert  ,  wierd  'tFranfche 
fchip  door  een  fwaere  ftorm  beloo- 
pen.  Schmith  neemt  fijn  (lag  waer: 

fpringt  in  deboot  ;  en  drijft  tuflehen 

de  hooge  golven  half  dood  tegen  't  ei- land  Oleron. 

Togt  Viiti  Jaques  Mahu  en  Si- mon  de  Cordes. 

O  Ver  vijf  fchepen  ,  tot  Rotterdam  Togt 

toe-geruft  ,  voerde  Jaques  Mahu  *m 
en  Simon  de  Cordes  'topperftegefach. 

Op  den  feven  entwintigfte  derSoo- 
mêr  -  maend  des  jaers  vijftien  hon- 

derd acht  en  tnegentig  lichtede  vloot 

d'ankers  in  't  Goereefche  gat.  't  Volk 
aen  't  eiland  fant  Jago  geland  ,  vermee- 
fterde  aldaer  een  fterk  Hot  en  twee 

barken.    Eindelijk  quam  hy  met  de 

Portugeefen  over  een  :  ten  einde  on- 

gemoey  d  verfch  water  in-nam.  Doch 
terwijl  't  volk  de  leggers  vulden ,  vie- 

len twee  honderd  ruiters ,  ieder  had 

een  voet-knecht  achter  op,  haer  vin- 

nig aen.  De  weder-ftand  was  immers 
foo  heevig  :  fulx  de  paerden  eerlang 

verftooven.  De  ftad,  welke 'teiland 
de  naem  geeft,  leid  in  de  lengte  :  heeft 
een  veilige  kolk ,  halve  maens  gewijs. 
Uit  de  kolk  loopt  een  graft  dóór  de 

ftad.  Weder-zijds  leggen  hooge  ber- 

gen.  De  zeekant  is  befchanft  :  fes 

bolwerken  verdeedigen  de  wal ,  be- 
fluitende  fant  Jago.    De  Portugeefen      , 

hadden  't  gefchut  water-pas  geplant : 
om  de  fchepen  ,  derwaerds  onder 

vriendfehaps fchij n  gelokt,  in  de  gronc 
booren.    De  harde  ftorm  belette  de 

vloot ,  dat  ter  beftemder  plaets  niet 

ankerde.  Alleenlijk  liepen  de  zeilen 

Liefde  en  Hoop  buiten  fchoots  langs  de 
wal.  Zedert  na  't  woefte  eiland  Bravo. 

gefet ,  fag  niet  dan  vijf  vervallen  huis- 
jens:  de  deur  van  't  een  lag  met  groote 
ftcenen  gedopt.  Opgebrooken  vond 
het  vol  Turkfchê  tarwe  ;  die  voor 

de  vlootelingen  wel  te  paffe  quam. 

Ondertuffchen  derft  d'ammirael  Ma-  Ma 

hu.  'cLijk  in  een  kift  met  fteenen  J*"/ 

geleid  ,   wierd  buiten  boord  gefet. 

Simon 

— 
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SimowdeCordes  voerde  nu  de  vlagge : 
fette  na  Guïnea ,  om  te  ververfchen : 

alfoo  de  fcheur-buik  dier  voegen  toe- 
nam ,  datze  de  zeilen  naeuwelijx 

konden  beftieren.  Alhier  dan  zijn  de 

kranke  te  land  gebragt:  en  d'onder- 
ammirael  Beunïngen,  door  een  Fran- 
fche  piloot ,  voor  den  koning.  Defe  fat 
op  een  laeg  fchoen-makers  Hoekje  , 
meteenfchaeps-vel  onder  de  voeten 
en  violet-lakens  kleed  fonder  vo  ery , 
hembd,  koufen  en  fchoenen  :  op 

't  hoofd  Hond  een  kappe  van  geel , 
rood  en  blaeuw  ooiiers  laeken: 't  aen- 
geficht,  met affche gewit,  vertoonde 
ter  verfcheide  plekken  den  fwarten 
huid  :  om  den  hals  hing  een  keten 

glaefen  koraelen  .-  achter  hem  fat 
d'  adel  met  haene  -  vederen  op  de 
kop  : 'tvelroodbeftreeken.  Beunïn- 

gen ,  ne  vens  den  koning  op  een  matje 
geplaetft,  beklaégde  fich  wegens  de 
Guïneers;  datze  weg- vlooden ,  daer 
hy  quam  om  minnelijk  Europeefche 
koopmanfchap  te  vermangelen  te- 

gen fruiten,  hoenders,  fchaepen  en 

andere  eed-waeren.  De  koning  be- 
loofde hier  in  te  voorfien  :  noodigde 

Beunïngen  ter  middag-mael.  Na  lang 

wachten  traden  's  koninx  wijven  bin- 
nen de  koninglijke  wooning ,  meer 

gelijkende  na  een  verkens-ftal  :  fet^ 
ten  een  vuile  bak  ter  aerde  neder  :  in 

de  bak  lag  niet  daneenig  wild  kruid, 

en  een  ftuk  van  een  gerookt  zee- 
paerd.  Hoewelhy  een  grof  en  groot 
man  was,  at  feer  zoober.  Beuningen 

verhongert  vond  min  der  fmaek  in  ful- 
kekofl.Weshalveneenfervetfpreyd, 

twee-bak  en  een  weinig  Spaenfche 
wijn  nuttigt.  De  koning  gulpte  den 

drank  foo  gulfig  in ,  dat  van  dronken- 
fchap  in  flaep  viel.  Beunïngen  nam 

dieshalven  d'hertred  na  flrand ;  doch 
de  Guïneers  hadden  hem  den  wegaf- 
gefneeden  :  fulx  genoodfaekt  wierd 
na  den  dronken  koning  te  keeren . 

Defe ,  door  't  getier  wakker  gemaekt, 
bekeef  fijn  volk ,  met  weinig  ontfag: 
trok  Beunïngen  binnen  fijn  wooning. 
De  onderdaenen ,  niettegenftaende 

's  koninx  verbod ,  bragten  Beunïngen 

in 
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in  een  naeft -  geleegen  hutte  :  om 

welke  den  ganfchcn  nacht  ronde 
hielden,  's  Morgens  vroeg  quam  een 
oud  wijf,  welk  binnensmonds  iets 

preeveide ;  driemael  tot  Beuningen  af 

en  aen-ging  :  en  t'  ellekens  op  een 
doos ,  niet  ongelijk  een  blaes-balk 
klopte  :  waer  uit  om  Beuningens  lijf 

een  dichte  ftof vloog.  Over  dufdae- 

nige  handel  lachten  deGuineersieex. 
uit-gelaeten.  De  koning  quam  ook 
eindelijk  voor  den  dag  :  befchonk 

Beuningen  met  twee  bokken  en 

vier  hoenders.  Hier  was  niet  te  ver- 

richten voor  d'  Hollandfche  vloot : 
weshalven  onder  zeil  ging.  Voorde 

Bloedige  rievier  ia  Piata  vervallen ,  Hond  de 

derlyk.  zee  bloed  rood  :  uit  tgelchepte wa- 

ter fprongen  roodewormtjens,  den 

vlooijen  niet  ongelijk.  Hier  op  volg- 

de een  vreemde  ziekte  onder  'tboots- 
volk,:  zy  vielen  met  de  fpijs  in  de 
mond  achter  over  :  fchuim  -  bekten 

endraeyden  d'oogenomenom  :  en 
ftierven  buiten  verftand .  Tot  de 

Straet  Magellanes  in-gevaren,  Hoe- 

gen  meerafs  veertien  honderd  Pin- 
guyns  dood  :  dit  is  een  gevoogelte, 
welk  op  vifch  aefcht :  hooien  maekt 

doner  d'aerde,  gelijk  konijnen  :fwij- 
men  eenichfints  na  een  gans :  ftaen 
meelt  over  einde  :  hebben  twee  ge- 

pluimde vlimmen.  In  de  Groene  haey 
ter  reede  geloopen  ,  ontflond  een 
fwaere  ftorm,  die  ettelijke  dagen  aen- 
hield:fulx  de  fchepen  voor  vier  ankers 

door-gingen. Honger  en  koude  plaeg- 
den  de  vlootelingea  even  zeer.  By 

moffelen ,  een  groote  fpanne  lang,  be- 
hieldenze  't  leven;  doch  de  raeuwe 
koft  veroorfaekte  water- zucht ,  en  de 
water-lucht  een  haeftige  dood.  Met 

WMen  in  de  bedaerd  weder ,  leedenze  groote  aen- 

•^TJT'  ft°ot  vatl  ̂ e  woe^e  inwoonders, mannen  elf  voeten  lang.  Zy  wierpen 

lange  flitzen,  aendepuntharpoens- 

gewijfë  gekartelt,  uit  de  hand  fel 
en  recht.Haer  wreedheid  kan  blijken 

uit  'tfchenden  der  begraevene  Hol- 
landers ;  want  zy  der  felve  hoofden 

verpletterden  ,  pijlen  door  't  hart ftaeken,  en  de  mannelijkheid  af- 
fneeden.  Eindelijk  geraekt  de  vloot 
in.de  Zuidzee  :  enaldaerby  miftige 
ftorm  van  malkander.  Twee  fchepen 

vrot>. 

'  geilmei. 

de  Trouwe  en  Blijde  Boodjcbap  vielen 
wederom  by  de  Straet  Magellanes  in  : 

leden  onlijdelijken  honger :  achter-  £«3 haelden  een  wilde  vrouw  met  twee 

kinderen.  Defe  ros-vervig,  had  een 
groote  hangende  buik,  wijde  mond, 
fcheeve  benen ,  lange  hielen  enbor- 
ften  als  koe-uyeren:  om  den  hals 
hing  een  keten  flekken-huisjens,  en 
over  de  rugge  een  robbe-vel ,  aen  de 
hals  metzenuwen  toe-geknoopt:  at 
nietals  levendige  vogels,  fulx  drek  en 
bloed  by  de  kinne  af-droop.  De  felve 
fpijs  nuttigden  ook  de  kinderen :  het 
jongfte  was  fes  maenden  oud  :  had 
den  m©nd  vol  tanden  ,  en  liepfonder 

behulp.  'tOudfte  yoerdenfe  n&Am- 
Jlerdam ;  doch  de  vrouw  ,  met  eenige 
fnuiftery  begiftigt ,  vvierd ,  na  twee 
nachten  binnen  boord  geflaepen  had, 
aen  land  gefet.  Vonden  hier  ys  vier 
voeten  dik  in  't  midden  des  zoomers. 
Negen  maenden  fukkelde  Beuningen 
in  de  Straet  Magellanes.    Afgeffooft 
door  koude,  honger  en  ftorm  wierp 

het  over  ftaegnahuis.  Ten  fy  over- 
vloedig konynen  had  gevangen  ,fou- 

de  by  gebrek  van  levens-middelen 
vergaen  zijn.    Stijf  twee  jaer  had  de 
ongelukkige  togt  geduurt ,  van  welke 
alleenlijk  fes  en  dartig  ter  naeuwer 
nood  't  leven  af  bragten  -.  negen  en 
feftig  waeren  gefneuveld. 

Togt  "pan  Oiivter  yan  tloord. 

QTijftwee  maenden  na  MahuïsOli- ^vier  van  Noord  met  vier  feilen  en 
tweehonderd  acht  en  veertig  zielen 

uit  de  Maes  zeil  gegaen.  Aen  't'Prin- 
fen  eilandliet  hy  leven  matroofen  fit- 

ten ,  door  de  Portugeefen  verraedelijk 

om  hals  gebragt.  Voor  de  ftad  Javei- 
ro  gefet ,  wierd  geenfmts  beleefder 
onthaelt  by  de  felve  iandaerd.  Niet 
fonder  weder-zijds  verlies ,  wend  hy 
de  ftevens  op  jant  Sehafiiaen  ,  een 
vruchtbaer  eiland  van  kruid  /eer  heel- 

faem  tegen  defcheur-buik.  'tBoors- 
volk  vong  hier  overvloedig  meeu- 

wen ,  papegaeyen  en  allerlei  fmaeke- 
lijke  vifch.  d'  Aenftaende  winter 

belette,  den  Straet  Magellanes  'm  te loopen  :  weshalven  geraedfaemft, 
omtefien  na  een  goede  haven:  ten 

ein- L 
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einde  de  zieken  aea  land  adem  fchep- 

ten  ter  gefondmaking. 't  Eiland  Helena 
fcheen  hier  toe ,  wegens  vruchtbaer- 
heid,  bequaem.  Een  harde  dorm  be- 

lette dien  togt :  fulx  onder  Clara  ver- 

vielen* :  alvvaer  verfch  water  fcheep 
/»-  voerden  :en  voorts  in  Porto  De/ire'ta.n- 

ker  wierpen.  Binnen  defe  haven  lag 

m.  een  groote  meenigte  zee  -  honden  : 
welker  voor-lijf  ruig  met  langhair  be- 
waiïchen, geleek  na  een  leeuw, de  voe- 

ten na menfchen  handen:  boven  d'oo- 
gen  en  bovende  lip  ftaen  fwarte  en 
witte  hairen  :  piflen  achter-waerds : 
flaepen  buiten  gemein  vaft :  werpen 
alle  maenden  jongen :  by  dorm  rijft 

het  afgeplukte  hair  om  hoog,initil  we- 

der leid  het  plat.  't  Vleefchgefooden 
verfchaften  den  vlootelingen  aenge- 
naem  voedfei.   Van  Noord  te  land  ge- 

-.  flapt  vond  geen  menfchen  ;  maer 
graf-deeden  op  hooge  klippen,  ge- 
bouwt  uit  rood-vervige  fleenen ,  en 
foo  buiten  als  binnen  gepronkt  met 

boogen  ,  pijlen  en  andere  vreemdig- 
heden  :  onder  d'hoofden  der  lijken 
lagen  vierkantige  fchelpen  ,  kondig 

gemeden.  De  nieu wfgierigheid  prik- 
kelde tot  naeder  onderfoek  des  ge- 

weft.  Hy  liet  fich  dan  een  gantfch 

gety  de  droom  op  roeyen  :  en  wan- 
neer de  boot  met  cTebbe  aen  de  grond 

fitten  bleef,  (tapte  ettelijke  mijlen 
landwaerd.  Menfag,  behalven  her- 

ten i  buffels  en  druis-vogels  ,  niet 
dan  een  vlakke  heide.  En  dewijl  ner- 

gens menfchen  te  voorfchijn  qua- 
men  ,  oordeelde  de  kuil  onbewoond 

oor  han- 

gers nood 
verheten. 

te  zijn.  Maer  weder  gekeert  na  de 

boot,  bevond  anders;- want  dema- 
troofen  ,  hoewel  gelall  aendedreg- 
ge  te  blijven  dobberen  op  droom, 
waeren  van  boord  geflapt ,  en  by  dar- 
tig  inwoonders  uit  een  hinderlaege 
diervoegen  beftreeden  :  dat  drie  om 

hals  geraekten,en  een  door't  been  ge- 
qued  wierd.  Defe  landaerd,buiten  ge- 

mein groot  en  wreed, met  gefchilder- 
de  aengefichten  en  lang  hair  had  de 

Hollanders  dwars  door  't  lijf  heen  ge- fchoten.  Sedert  vernamenfeniemant. 
Veertien  maenden  had  van  Noord  be- 
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jagt  d 'Eendracht  was  voor't  eilan  d  Cla- 
ra, wegens  lekheid ,  de  bran  d  gedoo- 

ken.  Vijf  duifend  vogelen  fcheep  ge- 
bragt  flrekten  de  vordere  leef-togt. 
Viermael  wierd  de  vloot  uit  de  Straet 

Magellanes  door  dorm  te  rugge  ge- 
dreven. De  vijfde  torn  gelukte.  Zy 

hadden  nu't  tweede  naeuw  der  forge- 
lijkeflraet  achter  fich ,  als  twee  eilan- 

den ontdekten  ,  van  welker  een  het 

boots-volk  vier  jongens  en  twee 
meisjens  lichten.  Defe  namaels  on- 

der wefen  in  de  Nederlandfche  tael, 

deeden  bericht,  wegens' de  gelegent- _ 
heid  der  ge  weden  aldaer.  Zedert  nnips-flad 

liep  de  vloot  in  d 'Honger s-haven:  vond  *° 
Hechts  klein  e  overblijffels  van  'tver- 
laeten  Philips-flad:  daer  Thomas  Can- 
dijch  de  ftad  veertien  jaer  te  vooren 
befchouwde,  binnen  vier  bolwerken 
beflooten.  De  huifen  ,  kerk  en  ne- 

vens een  halve  galg  flonden  toen- 
maels  noch.  Vier  honderd  Spanjaer- 
den  bouwden  de  ftad;  tot  een  fleutel 
der flraet  Magellanes.  D02; binnen  drie 
jaer  was  alle  leeftogt  verteert  :  uit 
Spanje  geen  toe-voer  aen-gebragt :  het 
gewafch  door  dewroefle  inwoonders 
bedorven.  Sulx  d'  honger  diervoegen 
prangde,  dat  een  groot  deel  in  haer  ge- 
waed  binnenshuis  dood  lagen.  Delij- 

ken vergiftigden  de  flad:  weshalve  de 
overige  fich  te  veld.begaeven:  leefden 
een  gantfch  jaer  by  boom- vruchten » 
kruiden  en  wortelen. Drie  en  twintig, 
waer  onder  twee  vrouwen  ,  hadden 
't  leven  noch  behouden.  Defe  vonden 
geraeden  na  de  rievier  la  Plata  te  ver- 

trekken ;  doch  nooit  is  bericht  in  ge- 
komen ,  hoe  vervaeren  zijn.  Ferdi- 

nand  een  der  verhengerde,by  ge valaf- 
gedwaelt ,  geraekte  op  Candijch  vloot. 
Alhier  fette  van  Noord  den  onder-am- 

mirael  Jacob-  Claejzoon  llpendam  aeii 
land,  wegens  fwaere  mifdrijven  :  en 
eindelijk  door  de  Zuid  zee  Jangs  de 
kuit  Chili  na  Mocha.  Dit  eiland ,  tame- 

lijk groot ,  rijft  uit  't  midden  met  een  damg  «- 

berg  in  twee  kruinen  gefplitft,  tuf- lmd" fchen  welke  een  verfche  droom  bene- 

denwaerd  dort.  d'Inwoonders  leiden 
d' Hollanders  na  haer  dorp, groot  vijftig 

Mocha  hot-* 

reeds  foekgebragt,  en  ftijf  honderd  j  huifen,  uit  droo  langwerpig  gedicht; 
man  verioremwanneer  met  drie  fche-  doch  verbooden  binnen  d' hutten  te 

pen  weder  onder  zeil  ging;  wantin 't   gaen.  Op  't  geroep  der  mans,  quamen 1  O  de 
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Cidi  een ■wonderlijke 

drank. 

Noord 
net  mt 

Sp.aenfche 

jehepea : 

vér.risht 

groute  dtn- 
■gen. 

de  vrouwen  te  voorfchijn  :  die, 

drie  troppen  verdeelt ,  eerbiedig  ne- 
der knielden.  En  eerlang  bragt  een 

oud  wijf  een  aerde  kan  vol  cica ,  een 

drank  uit  mays  töe-gemaekt.  De  mays 

geknauwt   van  tandeloofe  besjens, 
verwekt  overvloedig  qüyl,  welk  in 

pptjens  gegaert  en  in  kuipen  gegoo- 
ten,  den  drank  doed  giften.  Zy  drin- 

ken haer  aen  cica  dol  en  vol :  fitten 

in't rond by  malkander  :  eenuitden 
hoop  klimt  op  een  booge  paehmaekt 
eèn  wonderlijk  gerammel  :  en  als 

dan  gaen  de  kroefen  lullig  om.  Van 
Noord  wende  nu  de  ftevens  mfant 

Maria :  als  een  Spaenfch  fchip  Buon 

Jefus  in'tgeficht,  eindelijk   in   fijn 

magt ,  en  uit  de  gevangenen  kond- 

fchap  kreeg  :  hoe  d'ammirael  Simon de  Co r des, nevens  drie  en  twintig  man, 

op  d'uithoek  Lavapia  tegen  over  ƒ<»»/ 

Maria^erit  vafte  land  by  de  Americae- 
nen  ontzielt  iag:  hoe  tot  Lima  over 

een  jaer  tijding  defer  vloot  wierd  in 

gebragt :  fulx  gereedfchap  gemaekt 
hadden  ,  om  flag  te  leveren.  Doch 
van  Noord f  kon  de  wegens  harde  tegen 
wind  fant Maria  niet  bezeilen:  liep 

dieshalven  na.  fant  Jago.  In  de  haven 
alhier  lag  een  groot  Spaenfch  fchip, 
vol  Indiaenen  ,  en  twee  andere  die 

op  zijde  geroeit  wierden.  In  de  twee 

Itak  hy  't  vuur :  't  ander  is  na  de  vloot 
gefleept.     Had    eerlang  groot  be- 

rouw, dat  hy  F  randje  o  d' 'I  var  ra  hop- 
man van 't  fchip  Buon  jefus  te  land  in 

vryheid  ftelde  :  alfoo  naderhand  uit 
de  Spaenfche  Heloot ,   van  welken 
fich  diende ,  verftond  :  hoe  d  lvarra 
tien  duifend  twee  honderd  ponden 

gouds,  in  twee  en  vijftig  kasjens  ge- 
pakt ,  buiten    boord  wierp  :    toen 

merkte  ,  dat  hy  't  fchip  niet  konde houden.  De  vloot  vorderde  reis,  en 

quam  voor  V  Dieven  eiland  ten  an- 
ker. Dit  volk  is  buiten  gemein  afge- 

recht    op.  fteelen :    gaet    moeder 
naekt:  is  feer  welluftig.  De  meefte 
vrouwen  /itond    het    kaeke-been 
bloot:  neus  en  koonen  waeren  van 

de  pokken  op  gegeten.     In  Bay  la  j 
Baya    liet    de   Holiandfche   ammi- 
r-a-él  een  Spaenfche  vlag  waeyen  : 

fond  een  boots-gefel  in  monnix-ge- 
waed  aen  land.    't  Bedrog  geluk- 

te: de  vloot  kreeg  over  vloedigver- 

verfing.  Zedert  verbranden  d'  Hol- 
landers op  't  eiland  Capul  vijf  dor- 

pen :  namen  een  Chineefch  fchip , 
Spaenfche  bark  en  een  karveel  vol 
brandewijn  uit  cocos :  boorden ,  na 

een  bloedig  gevecht  den  Maniliaen- 
fchen  ammirael  in  de  grond :  geraek- 
ten  voor  Rotterdam ,  na  dat  den  we- 

reld binnen  drie  jaer  hadden  om  ge- 
zeilt. 

Togt  Van  Joris  Van  Spilbergen. 

{~XY>    koften   der    Ooft  -  Indifche 
^-^Maetfchappy  in  V  Vereenigde  Ne- 

derland ging  Spilbergen    met  (exen 

fchepen  zeil  den  achtften  van  Oogft- 
maend  des  jaers  feftien  honderd  en 

veertien.  Aen  d'uithoek  fant  Vincent 
raekte  hy  met  de  Portugeejen  han  d  ge- 
mein :  verooverde  een  fcheepje  :  en 

fette  fijn  reis  voort  na  de  -  Straet  Ma- 
ge  liane  s. Doch.  door  langwylige  ftorm 

verftrooyde  de  vloot.  Onder  de  ver- 
ftrooyde  was 't  fchip  de  Meeuw :  bin- 

nen welk  fommigeboots-gefellen  een 
droevig  bloed-bad  meinden  aen  te 
rechten.  Doch  de  fchipper  viel  twee 
voornaememuitmaekers  met  bloote 

zaebel  diervoegenop'tlijf,  datbui- ten  boord  verdronken.  Spilbergen  aen 
een.  der  Pingyns  eilanden  uitgeftapt 

vond  twee  lijken  onder  weinig  aerde  m-, 

gedekt:  om  de  hals  hing  een  keten  "li glinfterende  kink-hoorens ,  konftig 

gevlochten:  'tgraf,  beftookenmet 
pijlen  en  boogen  ,   verdiende   een 
keurig gefigt.  YuiTchen hooggeberg- 

te ,  welker  toppen  onder  dikke  fneeu 

fchuilden ,  geraekte  de  vloot  uit  Mar- 

gellanes  Straet ;  doch  niet  fonder  't  ui- 
terfte  gevaer  :  alfoo  de  Zuidzee ,  ver- 

bolgen  door  yfelijke  hagel-buyen , 
fulke  golven  hemelvvaerd    verhief, 
dat  ter  naeuwer  nood  van  de  klippen 

in  lyaf-hield.  Merkelijk  bewaerd, 
fet  ten  anker  onder  la  Mocha  ,  een 
eiland  ten  noorden  laeg  en  breed, 
aen  de  zuid-kant  met  klippen  rij- 
{ende.    Spilbergen  roeyd    alhier  na 

ftrand,  volmenfchcn ,  omkoop-wae- 
ren  te  ruilen :  onder  welke  ook  een     v 

fchaepwas,  met  een  lange  hals,  bogt/^ 

op  de  rug ,  niet  ongelijk  der  kamelen, 
een 

mg. 

vae 
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een  haefcn-mond  en  lange  beenen. 
Dufdaenig  vee  diend  haer  tot  het  dra- 

gen van  laften  en  land -bouw.  De 
Americaenen  fokken  defe  fchaepen  al- 
lenthalven,  wegens  byfonderenuttig- 
heid.overvloedig  aen.  Sommige  wei- 

den achthonderd  gelijk.  De  harde- 
renen fitten  op  beeften  ,  fwijmende 

na  ofTen:  hebben  koopere  dekfels  met 
bellen  om-fet.  Dit  werk  tuig  fchud- 
denze  na  de  maet :  fulx  een  ander 

geluid  maeken  ,  wanneer  de  fchae- 
pen in  ,  of  als  uit -leiden.  De  har- 
ders ,  draegen  op  -  flaende  vederen 

op  den  kop.  Voor  uit  gaen  dienft- 
knechc  en  dienft-maegd.  Achter  de 
harderin  fitten  de kinders.  Spilbergen 

liepzedert'teilandyö»/.Md/7tfaf,  en 
verbrande  de  Spaenfche  dorpen  al- 
daer.  Op  gelijke  voet  hield  hy  huis 

aen  Val  Paryfa.  In  d'inwijk  Quintero 
geland,  fag  eengroote  meenigte  wil- 

de paerden  drinken  uit  een  beekjen, 
aen  welk  een  fleil  gebergte  verfch  wa- 

ter verfchafte.  Soo  haeft  volk  ver- 
merkten  ,  namen  een  fnelle  vlucht : 

wierden   zedert  noit  gefien.    Een 
volle  maend  had  nu  Quintero  achter 

uit  geleegen  ,  als  acht  groote  fche- 
pen  haer  ontdekten.    De  gevange-   #«<%« 
nzSpanjaerdea  deeden  bericht :  't  was  tuftheïde 
de  Spaenfche  vloot ,  waer  over  Ro-  Hollanders 

drigo  de  Mendoza  de  vlagge  voer-  e-n*l*nn' de  ,  toe -geruft  om  aen  spilbergen, 
wiens  komft  voor  een  jaer  bekend 
ftond  ,  (lag  te   leveren.    Mendoza 
klampt  middernacht  Spilbergen  aen 
boord  ;  doch  wierd  foo  raeuw  ont- 
haeld,  dat  afwende,  niet  fonder ver- 

lies van  't  fchip  [ant  Francifco.    Des 
anderen   daegs  ging  d'HolIandfche 
zee -voogd   wederom  op   Mendoza 
los  :  't  gevecht  liep  fcherp  :  fulx  de 
Spanjaerd  eindelijk   een  witte  vlag 

uit-ftak  :  doch  wierd  by  d'adel  t'el- 
lekens   weder  in  •  gehaeld  :  als  die 
liever  wilde  fterven  ,  dan  fich  over- 

geven :  te  meer  dewijl  in  den  bree- 
den  Peruaenfchen  Raed  met  Men- 

doza fnorkte  :    zy   voeren  Hechts 

uit  ,  om  weinige  magteloofe  Hollan- 
ders handen  en  voeten  te  binden, 

O  2  en 
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en  gebonden  ter  flagting  te  voeren. 
De  hoogmoed  beiloeg  ten  argften; 
want  vluchtende  fonk  eindelijk..  De 

c*i)ouw  de  zeeghaftige  Ho  //anders  rukken  na  Cal- 
Lima-  jouw  de  Lima,  gelegen  aen  een  bequae- 

me  inwijk:  deftad  pronkt  met  prach- 
tige huizen  en  tempels :  een  beukery 

volgefchut  leid  aen  de  zee:  acht  ben- 
den ruiters  en  vier  duifend  voet- 

knechten  hielden  de  flrand  befet.  Spil- 
bergen ,  voor  wien  noch  foo  fwaere 

togt  te  doenflond,  oordeelde  onge- 

raden, foo  veel  te  ft  ellen  aen  d'hacche 
lijkheid  des  gevals  :  om  den  vyand 

in  foo  merkelijk  voordeel  aen  te  ran- 

{en.  Hyfet  dan  voort  na  Guarme:  al- 

waer  eenige  ververfching  en  buit  be- 
komt. Op  de  ftad  Peyta  gaf  hy  dier- 

voegen  vonk  uit  grof  gefchut,  dat  de 

burgers  den  plaets  ten  beften  gaven. 
vlyta  ver-  Na  dat  aen  kolen  geleid  was,  liep  de 

vloot  onder  Aquapulque.  't  Slot  fchoot 

ettelijke  fchooten.  Doch  in 't  kort  ver- 
anderden de  Spanjaerden  haer  vyand- 

lijk  onthael:  de  vreedewierd  getrof- 
fen, mits  leverende  ververfching.  Tot 

Selagues  was  de  gefeide  landaerd  vry 

vinniger ;  als  welke  £  Hollanders  in  een 

kreupel-bofch  overviel  met  ongeluk- 
kige uitflag;  want  defe  weerden  fich 

mannelijk  :  fulx  d'  aen  -  vallers  een 
fchendigeneep  kreegen.  Aen  de  Ma- 
Tiilles  wachte  Spilbergen  tevergeefs  na 

den  Spaenfche  ammiraef/ötf»  de  Silva, 
die  groote  toe  rufting  op  hem  voor 

lang  gemaekt  had.  Wend  over  fulx  de 

ftevens  na  Zeeland,  alwaer  in  't  mid- 

den des  fomers  op  't  jaer  feftien  hon- 
derd en  feventien  rijkelijk  gelaeden 

ter  reede  liep. 

logt  Van  Wdhem  Cormlis^pon  Schou- 
ten  enjacob  Ie  Maire. 

brand. 

ÏJ  Enige  kooplieden,  diedennaem 
*  kreegen  d'Auflraelfche  Compagnie, 

ruften  een  fchip  met  vijf  enfeftig ,  en 

een  jagt  met  twee  en  twintig  vloote- 
lingen  bemand  ,  binnen  Hoorn  toe : 

over  welke  opperhoofden  ftonden 

Schouten  en  Ie  Maire.  Op  't  jaer  feftien 

honderd  en  vijftien  lichtenze  't  an- 
ker uit  Texel :  befigtigden  een  der  drie 

Mabmbom-  eilanden  Mabrabomma  voor  d'  uit- 

Zig  eiiaJ."  boek  Sierra  Lïona.   Dit ,  hoog  uit  zee 

kijkende ,  was  onbewoond  :  alleen- 
lijk fagenze  drie  wilde  offen  ,  mee- 

nigtemeer  katten,  vogels  die  alshon- 
den  baften ,  wilde  palmijten ,  limoen- 
boomen , fchiid  padden ,  krokodillen, 
patrijfen  en  ooyevaers.    Voor  by  de 
gevaerlijke  droogte  Abrolhos  geze-ild, 
liepen  binnen  Porto  Defire :  vonden 
öp  de  klippen  meenigte  eyeren,  en 

fpieringen  feftien  duimen  lang  :  wef- 
halven  den  inwijk  Spienngs-bay  noem- 

den.   De  floep  bragt  uit  de  Pinguyns 
eilanden  twee  zee  leeuwen  en  ander- 

half honderd  pinguyns.  Setten  voorts 
derievierop  twee  mijlen;  maeraifoo 
degrond  een  enkele  gladde  Heen  was, 

fnapten  d'ankers  door.  't  Groot  fchip  sJ?m 
fchoot  tegen  een  klip  ,  en  fchuurde     ai 
met  vallend  water  de  buiten  klampen 

en  'tuitfteekende  yfer-werk  af.  't  Jagt 
beviel  op  een  rotz  :  by  ebbe  fat  de 
kiel  meer  als  een  vadem  boven  de 

ftroom  :  de  noord-wefte  wind,  ftijf 

opgeftooken ,  bewaerde  het  voor  om- 
vallen :  toen  't  weder  bedaerde,  viel 

van  de  rotz  op  zijde;  doch  d'in  koo- 
mende  vloed  lichte  't  jagt :  fulx  dui- fend om  een  behouden  wierd.    De 

rehepen  maekten  dan. wederom  zeil. 
Op  's  Konings  eiland  vondenze  foo  ong 

veel  eyeren  van  fwarte  fleen-meeu-^" wen  ,  dat  een  man  aller  wegen  met 
lijn  handen,  fonder  van  de  piaets  te 

gaen ,  vier  en  vijftig  neften  konde  be- 
reiken :  in  ieder  lagen  ten  minften  drie 

eyeren .  By  duifenden  wierden  fcheep 

gebragt.    De  boot ,  beneden  de  rie- 
vierten  zuiden  gevaeren,  vond  ette- 

lijke vogel-ftruifen  .en  beeften  niet  on- 
gelijk den  hinden  ;  maer  met  halfen 

buiten  gemein  lang.  Op  d'heuvels  la- gen fteenen  op  een  geftaepelt :  van 

een  geworpen  ,  ontdekten  lijken ,  elf  Groot 

voeten  lang.  Men  was  nu  befig  om  de ken' fchepen  fchoon  temaeken  :als  de  bar- 
nende  aen  de  kiel  van  't  jagt  de  vlam 

onvoorfichtigin't  wand  bragten:  fulx  '*J 

eerlang  in  affche  lag.   't  Groot  fchip  ver6r had  een  hoorn  fevenvoet  onder  wa-  v«rm 

ter  in  den  boeg  :  de  hoorn  ,  fonder  "™'jj 
holte ,  niet  ongelijk  een  fwaere  oli- 

fantstand, ftak  door  twee  dikke  gree- 
nen  plankenen  een  eiken,  in  een  in- 
hout  ,  en  buiten  een  half  voet  uit. 

't  Scheeps- volk ,  toen  van  Sierra  Liona zeilde, 
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zeilde,  zidderde  wegens  eenyfelijke  j  welk  Schouten  ontfing  aen  d' Hooren-  vreemd  ont- 
flag  regen  de  boeg :  fag  de  zee  rond-  fche  eilanden.  Hy  fetteop  negen  vae-  h™u0™en, 
om  't  fchip  bebloed  :  fulx  nu  onfeil- 
baer  oordeelde,  dat  een  zee-wan- 
fchepfel  den  boeg  had  getroffen . 

Schouten  lichte  't  anker  uit  Porto  Defi- 
op  vier  en  vijftig  graeden  bezui- 

re 

den  de  middag-lijn  vond  hy  duifen- 
den wal  vittellen:  weshalven  of  enaen- 

hield  om  de  felve  te  mijden.    Zee- 

dem  fchelp- grond  voor  een  verfche/^ «te- 

beek  ,  uit  'tgebergt  af-geftort.  Drie  dm- 
Hollandfche  gyfeiaers  wierden  by 
den  koning  heerlijk  onthaelt  :  kufte 
haer  voeten  :  ter  aerde  neder  geval- 

len ,  leide  de  voeten  der  Hollanders  in 

fijn  nek  :  quamfelf  aen  boord  :  hield 
naeuwe  orde  over  fijnonderdaenen  : 

meeuwen, grooter als fwaenen,vloo-  bragt  eengeftoolezabelterugge  :  de 
genby  meenigte  op 't  fchip,  en  lieten  I  dief  moeft  het  bekoopen  met  den 
haer  grijpen.  Een  hooge  hakkelige  hals.  Le  Maire  en  A ris  Claefzoon  wier- 
kuft  aen  de  noord -zijde  ten  ooft-  wierden  alhier  tot  het  rijk  gevordert; 
zuid-ooften  geftrekt  ,  noemdenze  want  de  oude  en  jonge  koning  fette 

't  Staeten-land,  en' tgembeweften  hg  ieder  op 't  hoofd  haer  kroon,  konftig 
Maurits  de  NaJJouw ;  gelijk  ook  d'ei-  gevlochten  uit  lange  witte  vederen, 
landen  op  feven  en  vijftig  graeden  j  aen  d'uiterfte  einden  gepronkt  met 
Barnevelds  eilanden  ,  en  de  fcherpe  j  kleinder  veertjensvanroodeen  groe- 

hoek,  in  welk  'tbefneeuwde  gebergt  j  ne  verve  :  vereerden  ook  aen  eik  een 
bezuiden  dejlraet  Magef/anes  eindigt,  f  duif,  wit  tot  de  wieken , 't  achter  lijf 
deCaepvanHoom.   Schouten  had  nu  de    fwart,  en  roodachtig  onder  den  buik. 
hoogte  van  negen  en  vijftig  graeden, 
wanneer  de  Zuid  zee  onder  den  kiel 

kreeg.  De  nieuwe  door-togt,  tuffchen 
Mauritius  en  7  Staeten-land  t  wierd 
ócStraetle  Maire  genaemt.    Onder 

De  koninglijke  raeds  heeren  droegen 
defe  vogelen  op  haer  handen.  Onder- 

tuttchen  befocht  de  koning  van  't  nae- fte  eiland  den  andere  met  welke  le 
Maire  handelde.  Nietfonder  vreem- 

detwee eilanden  Juan  lernando  von-  de  eerbiedigheid  befchonken  elkan- 
der :  maekten  eindelijk  een  groot  mif- 

baer  :  aten  levendige  vifcli  •  danften 
nevens  d 'Hollanders.  Le  Maire  land- 
waerd  in  op  een  hoog  gebergt  ge- 

klommen ,  fag  niet  dan  naere  wilder- 
niffen   en   valleyen  die  plas   lagen. 

een  meenigte  honden  fagen  ,  die  niet    'tGantfche  hof  hield  hem  gefelfchap. 
konden  b&ften.'tKiïa.n&Son der  grond:  j  Toen  vermoeyd  was.faeten  zaement- 

en  in  genze  veel  vifch.  Zedert  befigtig- 
d  den  d'eiianden,  die  wijd  en  zijd  over 

de  Zuid  zee  verfpreyd  leggen.  Ieder 
wierd  een  benaeming  toe-gepaft  na 
Voor-val.  Alfoo  noemdenze't  eerfte 
'tHonden-eiland:  ter  oorfaek  aldaer 

nadien  dOceaen  foo  diep  was  ,  dat 

geen  anker  te  paffe  quam.  d'Inwoon- 
ders  moeder-naekt  hadden  d'huit  vol 
wonderlijke  gedaenten  van  blaeuwe 

flangen  ,  draeken  en  diergelijk  ge- 
drocht ,  gelijk  of  met  bus  poeder  in- 

gebrand ftond  :  vielen  uit  een  bof- 
fchaedje  dUottanders  met  fwaere  Hok- 

ken ,  vaft-gemaekt  aen  fwaerden  van 
fwaerd-viffchen ,  alsook  metflingers, 

lijk  neder  onder  cocos-boomen.  d'On- 
der- koning  knoopte  een  bandeken 
aen  fijn  voeten  :  klom  vliegende  by 
een  hooge  fteile  boom  op  :  to-a^èMeet- 
xelïjkecocos-nooten ,  diebygantfeh  be- 

hendig opende.  By  maene  fchijn  voer 
ArisClaejzoon  naland:  vond  dekoning 
onder  een  verdek ,  fteunende  op  vier 
ftijlen,  fitten:  voor  hem  danften  naek- 
te  dochters,  na  de  maet  die  zyhiel- 

op  'c  lijf.  Weinig  verder  lagen  Water-  den  met  een  hol  hout  pomps  ge  wijs : 
landen  't  vlie gen-e  iland.\  Eerfte  kreeg  [  welk  geklopt, vreemt  geluid  gaf.Doch 
fuik  een  naem ,  dewijl  d'oever  rond-    de  twee  koningen ,  des  anderen  daegs 
om  geboomte  droeg  ;  doch  binnen 
fchommelde  't  zout  water  over  den 

boodem.  't  Ander,  om  dat  de  vliegen 
vier  dagen  lang  met  ontelbaere  dui- 

wederom  tezaem  gekoomen,  groe- 
ten elkander,  nietfonder  vreemdege- 

baerten  :  faten  zijde  aen  zijde  onder 
't  voornoemde  verdek  :  deden  te  zae^ 

fenden    de   vlootelingen    quelden.    men  een  gebed  ,  met  d'hoofden  ter 
Voorts  is  gedenkwaerdig  'conthael, )  aerde  neder-geboogen  en  gevouwen 

O  3  han- 
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t  Cava  een 
'vreemde 

drank. 

handen.  Vier  Hollandfche  trompet- 
ters en  een  trorn-flaeger  toonden  haer 

konft  ,  tot  groot  verwondering  van 

d'eilanders  ,  de  welke  ,  (lijf  negen 
duifend,  fich  lieten  vinden  omtrend 
de  twee  koningen.  Eerlang  liepen 
herwaerds  een  groot  getal  boeren, 
die  groene  kruiden  ,  genaemt  cava, 
om  de  middel  gebonden  ,  droegen. 
Defe  begonden  gelijkelijk  de  cava  te 

kaeuwen  :  wierpen  'tgekaeuwde  in 
een  groote  houte  bak  :  fchepten  de 
bak  vol  water :  en  kneeden  't  een  door 
het  ander.  Thans  bragtenze  dufdae- 
nige  drank  op  haer  hoofd  tot  de  twee 
koningen  :  voor  welke  neder  kniel- 

den ,  wanneer  iets  toe  reikten.  En 
onaengefien  fuik  een  eer  genooten 

by  d'onderdaenen  ,  beweefen  felf 
flaefachtige  dienft  aen  de  Hollan- 

ders. Ieder  koning  vereerde  haer  een 

varken  :  welk  eerft  op  't  hoofd  lei- den :  en  ,  terftond  knielende  voor 

Ie  Mairs  voeten  ,  boogen  de  hoof- 
den ter  aerden  :  droegen  een  lan- 

ge vlecht  hairs ,  hangende  ter  flinker 

zijde  des  hoofds  totover  de  heupen, 

opgeflrikt  met  twee  knoopen.  De 
adel  had  twee  vlechten.  Zy  gingen 

alle  naekt  :  alleenlijk  was  de  fchae- 
melheid  gedekt.  De  kleinfte  man 
over-trefte  in  lengte  den  grootften 
Hollander.  De  vrouwen,  metafhan-s^ 
gende  borftentotdebuiktoe,  pleeg-  ,JjJ 
den  haer  vleefcheüjke  welluft  voor 
ieders  oogen  fonder  fchaemte.  By 
vallend  water  vongenze  vhTchen, 

welke  raeu  w  aeten.Zederd  liep  Schou- 
ten langs  Nieuw  Guinea.  Alhier  qua-  mn 

men  drie  fchuiten  vol  pik-fwart  volk,  **k 
diefeerfel  met  flingers  \werpen  :  en 

desnachts  rondom 't  fchip  wacht  hiel- 
den. Op  't  land  wierd  den  gantfchen 

nacht  gevuurt.  In  de  morgèn-ftond 
geftijft  met  fcven  fchuiten,  vielen 
d 'Hollanders  aen ;  doch  weeken  voor 

de  koogels.  Twee  wierden  gevan- 
gen :  droegen  door  ieder  neus -gat 

een  ring.  Voort-gefet  quamen  ette- 
lijke fchuiten  aen  boord  :  deroeyers 

floegen  d'afTegayen  op  de  kop  'm 
ftukken  :  klommen  by  't  fchip  op. 

't  Hoofd 

fchei 

■^— 
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't  Hoofd-liair  en  baerd ,  met  kalk  be- 

ftreeken ,  Huifden,  terwijl  over 'tver- 
dek  dan  (ten,  na  een  goede  maeltijd 
binnen  fcheeps  boord  gehouden.  Zy 

fochten  't  goed  onthael  quaelijk  te  be- 
loonen.  Eerlang  keerdenze  ingroo- 

ter  getal :  gingen  op  d'ankers  hangen- 
de voor  den  boeg ,  alfoo  het  doodftil 

was,  fitten  :  fchepten  na  land  ,  om 

'tfchip  derwaerds  te  boegzeeren.  On- 
dertuiïch en  wierpen  de  makkers  al- 

ler wegen  pijlen  en  fteenen.  Maer 
fob  haelt  dy  Hollanders ,  uit  vuur-roers 

en  gefchut  ettelijke  griefden  of  quet- 
ften  ,  namenze  allede  vlucht.  Een 

gevangene  kreeg  de  mem  Mofes,  van 
welke  namaels  groote  dienft  genoo- 
ten.  Nooit  verwonderde  üchleMai- 
re  meer  ,  als  wanneer  aen  denaefte 
kuft  de  arme  huisjens  befchouwde, 

negen  voet  boven  d'aerdeop  ftaeken 
te  gebouwt:  waer  uitmenfchen  te  voor- 
1  fchijn  quanien ,  die  of  een  kromme 

neus  en  beenen  ,  af  fcheele  oogen  of 

bultige  ruggen  ,  of  onbefchofte  kin- 
nen, oftenminften  eenig  ander  mif- 

maektletfel  hadden.  Eindelijk  voor 

Jaccatra  geankert .,  is  'tfchipaldaer, 
uit  naem  der  Ooft-Indifche  Maet- 

fchappy,aen-gehaelt:  't  volk»  verdeelt 
op  de  fchepen  die  na  HollcÊdmx.  Ooft- 
Indien  $f  ftaeken ,  geraekten  behou- 

den voor  Flijfwgen  :  na  dat  de  weereld 
hadden  om -gezeild  in  twee  jaer  en 
achtien  dagen. 

Togt  der  ISlaJJouwJche  Vloot  ,  onder 

faques  l'  Heremite  en  Geen  Huigen 
Schapenham. 

't\T Ereenigde   Nederland ,  om    de 
*    Spaenfche    moogendheid    na 

d'  'hajft-ader  te  fleeken ,  rufte  een  aen- 
,  fienelijke  vjoot  toe,  die  d'havenen, 
befpoeld  door  de  Zuid  zee ,  foude  af- 

:-    loopen.   Onder  't  beleid  van  faques 
|._  F  Heremite ,  gingen  tien  fchepen ,  be- 

mand met  feftien  honderd  leven  en 

dartig  koppen ,  twee  honderd  vier  en 

negentig  foo  metaele  als  yfere  ftuk- 

ken  gefchut,  uit  't  Goreefche  gat  zeil , 
op  't  jaer  feftien  honderd  drie  en  twin- 

tig;. Voor duithoek Vincent  ontdekte 
de  vloot-  elf  Turxfche  zee-roovers  : 

nam  'de  gevangene  Nederlanders  van 

uw 

de  felve  over.  Aen  't  hoofd  Roxent 

kreeg  l 'Heremite  op  vijftien  Spaen- 
iche fchepen  jagt.  Elf  o  ntdonkerden: 

vier,  metzuikergelaeden  ,  vielen  in 
fijn  handen.  Ter  rêedegeloopen  van 

Sofia,  fon  d/t  fchip  Ovêr-yfeieri't)  agt  de 
Wind-hond  te  rugge  na  t vaderland: 
ten  einde  den  buit  derwaerds  voerde  s 

en  de  vloot  flag-vaerdiger  mogtzijn : 
alfoo  dartig  Spaenfche  oorlogs-fche- 

pen  haer  in't  vaer- water  hielden. Bin- 
nen d'inwijk  font  Vincent  gefet ,  vond 

brakachtig  water ,  Waèr  door  de  roo- 
de  loop  veel  volk  aen  een  ellendig 
einde  hielp.  By  de,  wilde  menfchen 
op  Antoniowel  oiithaèld,  vervorderde 
de  réis  na  Sierra  Leona,  een  bergach- 

tige uit-hoek  vol  limas-boomen.  Al- 
hier vond  hy  de  naemen  van  Draek  en 

andere  Enge l/che  'm  de  klippen  in-ge- 
bikt. Zedert  deed  hy  'tvruchtbaere 

eiland  Annabon  aen  :  liet  den  wond- 

heelèr  Jacob  Vegeer  met  een  bijl  onthal- 
fen.  Defe,fwaerlijk  gepijnigt,  ga/^^ 
geen  bewijs  van  eenig  gevoelen.  Doch 
ontkleed  hing  een  fakjen  op  de  borft , 

en  in  'tfakjen  een  ilange-velërt  tong. 
•Hy  had  verfcheide  door  vergif  om 
hals  geholpen.  Den  eèrften  derfprok- 
kel-maend  verviel  de  vloot  voor  d'uit- 
hoek  de  Pemias  ,  fkhtbaer  wegens 
hoog  gebergte  met  fneeuw  bedekt. 
Des  anderen  daegs  by  de  mond  der 

ftraet  Ie  Maire  ge  vaeren ,  flingerde  ge- 
vaerlijk  door  Iwaere  ftormen ,  eer  de 
Zuid  zee  onder  de  kiel  kreeg  ,  niet 
fon  der  verlies  van  fe  ventien  man ,  by 

de inwoondersop  Terra  del '  Fuogo 'Op- 
gegeten. Dit  volk  is  blank  ,  groot . 

fterk  :  befmeerert  haer  met  roodfel 

gaen  moeder-naekt ,  felf  by  een  by- 
tende  koude  :  behalven  fommige  , 
die  een  robbe-vel  om  den  hals  han- 

gen :  de  fchaemelheid  der  vrouwen 
fchuilt  onder  een  ftukjen  leder :  heb- 

ben lang  en  dik  fwart  hair :  de  tenten , 
welke  bewoonen  ,  zijn  uit  takken  ge- 

vlochten :  beneden  rond,  loopen  bo- 
ven fpits  toe,  met  een  gat  in  plaets  van 

een  fchoor-fteert:  ftaen  drie  Voet  in 
de  aerde :  hebben  geert  hüifraed  dan 

biefe  korfjens,  in  welke  eenig  vifch- 

tuig  leid :  't  viïch-tuig  beftaet  uit  lijn- 
tjensen  fteene  hoek  en,  waer  aen  mof- 

felen hangen :  gaen  geduurig  gewae- 

pend 

'mtecon&en 

ep  del 

Èuogo. 
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pene!  metknodzen  ,  pijlen,  flingers 
en  fteene  nieflen.    Defchuiten,  uit 

een  dikke  boom  geholt;  rijfen  voor 

en  achter  halve -maens  gewijs  ,  bin- 
nen niet  dwars-houten  geftijft,  zijn 

veertien  en  feftien  voeten  lang  en 
tvvee  breed  :  maeken  grooter  vaert , 
als  een  bemande  floep  foude  konnen. 

Voorts  levenze't  eenemaelbeeftach- 

tigfondergods-dienft  ,  boos-aerdig, 
wreed  en  trouwloos.  I' Heremïte,  ver- 
verfcht  aen  't  onbewoonde  eiland  Fer- 
nando,\vend  de  ftevens  op  Callao  de  Li- 

ma. Uit  een  veroverde  prijs  voor  de 

wal  kreeg  hy  bericht:  hoede  Spaen- ; 
fche  filver  vioot  'tanker  had  gelicht 
na  Panama  :■  alleenlijk  was  d'ammi- 
rael,  voerende  veertig  metaele  Huk- 

ken ,  nevens  vijftig  koopvaerders , 
dicht  aen  ftrand  ,  onder  drie  fteene 

ftorm  katten  voorden  van  vijftig  kor- 

touwen  ,  blijven  leggen.    /'  Heremïte 
fneed  zedert  drie  Spaenfche  zeilen 
den  Lfmafchen.wal  ahfulx  in  fijn  han- 

den vervielen.  Midder-nacht  voeren 

d'hopmannen  Aclriaen  Tol,  Peter^Slob- he  en  Meindert  Egbertfzoon  mettwaelf 
wel  bemande  booten  ,  voorfien  van- 
metaele  draekjens  en  vuur -werken , 
op  de  Spaenfche  vloot  aen  ;  terwijl 

een  valfche  wapen-kreet  ten  noor- 
den van  Callao  gemaekt  wierd.    De 

booten  roeyden  van  fchip  tot  fchip , 
en  ftaken  eerlang  veertig  fchepen  in 
brand :  onaengefien  deSpanjaerden  op 
ftrand  dapper  vuur  gaven  uit  musket 
ten,  en  de  Spaenfche ammirael noch 
ook  de  ftorm-katten  bus  -  poeder  of 

kogels  fpaerden.d'Helden-daedftond den  Hollanders  op  feven  dooden  en 

vijftien  gequetften.  Voor  demorgen- 
ftond  dreven  negen  Spaenfche  fche- 

pen brandende   na   d'  Hollandfche 
vloot :  die  d'ankers  lichte ,  om  te  ont 

wijken.  Zedert  nam  /'  Heremïte  twee 
fchepen  gelaeden  met  wijn,  een  vol 
hout,  en  een  vierde  met  tarwe.  Een 

dergenoomeprijfen  ,  tot  een  brander 
•toe-gefield  ,  geraekte  op  een  vuur- 
roersfehoot  van  deSpaenfche  ammi- 

rael aen  den  grond:  weshalven  door 

't  gefchut  des  ammiraels  en  der  ftorm- 
katten    ten    f  leuteren     gefchooten 
vvierd :  in  brand  geftooken  ,  gaf  een 

doffe  flag ,  ter  oorfaek  't  buskruid  nat 

geworden  was.  OndertiuTchen  ftierf  ïr 

l'  Heremïte ,  op  't  eiland  Lïma  heerlijk^ 
begraeven.  Schapenham  liet,  tentrots  , 

van  d'onder-koning  binnen  Callao ,  die 
op  de  voorftel  tot  ioffing  der  gevan- 

genen fpijtig  befcheid  gaf  ,  een  en 

tw'mügspanjaerden  aen  de  fokke-ree 
ophangen  .  Comelïs  Jacobfzoon  ,  na 
Pïfco  met  vier  zeilen  uit  de  vloot  ver- 

trokken ,  had  geen  werk  verricht :  al- 
foo  de  flad  niet  alleen  binnen  een 
muur  vijftien  voeten  hoog  veilig  lag; 
maer  ook  aerde  buiten  werken  had, 
achter  welke  fich  ftijf  twee  duifend 

gewaependen  vertoonden.  Weshal- ven onverrichter  zaeke  aftrok  ,  na 

eenige  fchermntfelingen.  't  Gelukte den  fchoutby  nacht  foan  Wïlhemjzoon  vey 

Verfchoor  beter,  gefchikt na Gayaquil:  ve' 
alfoo  hy  defe  rijke  flad,  een  nieuw  ko- 

ninglijk  galjoen  en  twee  minder  fche- 
pen verbrande;  een  verooverde prijs 

na  Lima  voerde  :  ftijf  honderd  Span- 
juerden  den  hals  brak :  en  feventien 

buiten  boord  wierp  :  ter  oorfaek ,  te- 

gen krijgs-gebruik ,  vergiftigde  ko- 
gels wifTelden.  Hopman  Engelhert  sd 

Schutte  droeg  de  grootfte  eer  weg  van 
foo  heerlijke  overwinning.  Maer  de 
vlootelingen  verfwakten  hand  over 

hand  wegtns  fcheur  buik :  en  't  foude met  alle  Üecht  zijn  afgeloopert ,  tenzy 
een  heilfaem  kruid  op  Limaes  hoogit 

gebergte  by  geval  was  gevonden.Sdw- 
penham,  tot'tammiraelfchap  in  V He- 
remiten  s  plaetsgevordert,  lichte  ein- 
delijk't  anker  voor  Callao :  liep  binnen  *>a 
d inwijk  Pifcadores :  wierp  aen  ftrand 

een  befchanfingop;  doch  vertrok  eer- 
langfonder  verrichting.  Voor  Gayaquil 
liet  hy  acht  en  twintig  man  fitten  door 

quadetoe-verficht  der  bevel- hebbers. 
En  immers  fooftiet  hy't  hoofd.vcor 
Aquapulque.  Ter  zijde  der  flad  leid een  flerk  flot  met  vier  bolwerken. 

Even  buiten  fchoots  bleef  deHoiland- 

fche  brand-wacht  leggen.  d'Andere 
fchepen  befloegen  langs  de  wal  een 

lange  ftreek  :  om  de  zeilen  ,  her- vidLttóiSmtde Manilles  verwacht,  aen 

te  taften.  Doch  aengefien  de  fcheur- 
buik  den  vloot  dapper  verfwakte, 
(terwijl  vruchteloos  verwacht  wierd) 
flak  Schapenham  door  de  Zuidzee  na 
de  Ladrones  over ,  alwaer  overvloedig 

ver- 

s, 

ba; 
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ververfching  bequam.  In  Lente- 
maend  des  jaers  feftien  honderd  vijf 

en  twinrig  wierp  hy  't  anker  voor  Ma- 
leye ,  voer ,  nevens  't  opper-hoofd  der 
Ooft-Indifche  Maetfchappy  Herman 
Speult  op  Amboina,  nzCeram ,  alvvaerze 
'tflot  Loehoe  ftormender  hand  over- 

weldigden,  en  kort  hier  aen  Cambelle. 

Zederd  defe  zegen  wiert  de  vloot  ver- 
deelt. Twee  zeilen  voerde  Schapenham 

'thuifvvaerd  van  Batavia  :  d' andere 
keerden  ten  verfcheide  tijden :  alfoo , 
in  dien  ft  van  d'Ooft-Indifche  jvlaet- 
fchappv  over-genomen ,  op  Suratta , 
Malacca ,  Coromandelen  de  Moluccifche 
eilandenbevr^gt  wierden.  Schapenham 
overleed  dicht  onder  Bantam;  is  begra 
ven  op  Pulo  Boffok.  Sijn  fchepen  liepen 
binnen  Tbce/inhooy-maend  des  jaers 

en 

feftien  honderd  fes  en  twintig. 

Togt  Van  Henrïk  'Brouwer. 

f~\  P  't jaer  feftien  honderd  drie 
^^  veertig  ,  ging  Brouwer  met  vier 
fchepen  van  't  Recïffo  onder  zeil ,  liep 
dicht  langs  't  St  aten-eiland,  feer  hakke- 
lig  en  klippig.  De  zee  barnde  voorde 
kuft  foo  vervaerlijk  ,  dat  geen  land 
dorft  aen-doen.  Veel- vervige  end  vo- 

gels fpits  gebekt  vloogen  rondom  de 
fchepen :  onder  de  kielen  fwommen 
nu  en  dan  walvhTchen.  Aen  de  weft- 
kant  van  de  Straet  Ie  Maire  fette  Brou- 

wer binnen  Valentijns  inwijk.V  e  elfpels 
maekten  hem  de  val-winden.over  een 

bol  gebergte :  by  ongeftaedige  vlae- 
gen gerukt.  Roode  en  fwarte  aelbee- 

fien,peterceelie  en  moffelen  verquik- 
ten  de  vlootelingen.  Zy  fagen  dage- 
lijx  groote  zee-leeuwen;doch  konden 
nooit  een  onder  fchoot  krijgen  :  foo 
haeft  iemand  vernamen,  buik  ten  yfe- 
lijk,en  dooken  weg.  En  hoewei  men- 
fchen  voetftappen  befpeurden  van 
achtien  duim ,  ontdekten  nooit  eenig 
menfch.  Zedertfetrenze  den  Zuidzee 

■  in,langsdekuftvan  chili:  en  alhier 
binnen  een  groote  boezem  ,  welken 
de  benaeming  Brouwers-haven  toe- 
paften.Te  land  geflapt  gingen  op  een 
dikke  rook  aen ;  doch  vonden  alleen- 

lijk twee  huifen,  nevens  een  ruime 
vlakte,volfchaepen,olTen  en  paerden. 
Voor  de  huifen  ftonden  houte  krui- 

itn.   't  Jagt  de  Dolfijn  en  een  groote 

boot  na  d'  inwijk  ̂ tf«^y/gezeild,bleef 
tegen  den  avond  voor  anker  leggen 
onder  een  hoog  gebergte ,  van  welk 
middernacht  twee  fchooten  uit  grof 
gefchut  gedaen  wierden.  Aenftonds  TenBergmt 

land  de  luitenant  Wilhem  ten  Bergen  heldm-datA- met  feftien  bus-draegers  :  klimt  ten 
bergop:  vind  achter  den  top  een  dorp, 
alwaer  alles  in  rep  en  roer  ilond:  de 
trommels  floegemde  trompetten  blie- 
fen:  de  klokken  klepten:  de  dorpelin- 

gen ioften  de  vuur  roers  op  ten  Bergen:  ■ 
die  met  vier  en  dartig  man  geftijft,den 

vyand  foo  brusk  onder  d'oogen  trok , 
dathy  bofchwaerd verftoof ,  nietfon- 
der  verlies  van  volk  en  paerden.  Van 

't  g;efchut  met  welk  des  nachts  hadden 

gefchooten,  lag  niet  dan 't  affuit.  Ten 
Bergen  vervolgde  fijn  zegen  :  trok 

't  bofch  in :  fchoot  den  Spaenfchen  be- 
vel hebber  An  dries  Munes  Iferrera  van 

'tpaerdaf :  bequam  een  groote  roof, 
onder  geboomt  uit  Carelmappa  ge- 
bergt:  frak  dit  dorp  in  brand:  door- 
fchoot  de  paerden :  en  lichte  nevens 
d'  ammirael  Brouwer  d'  ankers  na  Mi- 
chiel  de  Calbuco  ;  doch  alfoo  wegens 
blinde  klippen  en  een  ondiepte  niet 
konden  landen,fetten  na  Caftro.-welke 
fonder  ftag  of  floot  in-namen  en  ver- 

branden. Defe  ftad  leid  op  een  berg ,  Ca^r0  een 

prachtig  gebouwt  ,  tuflchen  vrucht-  f*»»** baere  beemden  ,  fmaekelijke  fruit- 
boomenen fchoone  fonteinen. De  zee 

vloeyd  hier  dagelijx  veertien  voet. 
Brouwer  leide  voorts  een  Spaenfch  stormen  m 

fchip  Domingo  en  ettelijke  huifen  aen  chllu 
kooien :  kreeg  op  las  Bahias  drie  Span- 
jaerden  gevangen ,  en  uit  de  felve  be- 

richt :  hoe  de  winter-tijd  meeft  over 
was ;  doch  by  geen  menfchen  geheu- 

gen foo  gemakkelijk  voorby  gegaen : 
alfo  anderfints  boomen  en  huifen  om 

verre  waeyen ,  brokken  van  bergen 
af  fcheuren :  hoe  in  Ojorno  en  Baldivia 
veel  goud  was:  Baldivia  ruimdenze 
voor  ettelijke  jaren  wegens  den  hon- 

ger ;  was  zedert  befet  met  driehon- 
derd Cafiiliaenen:  't flot  Conception ,  een 

niijl wettelijk  afgelegen,  konde  niet 
genaedert  dan  in  klein  vaertuig;  de  in- 
woonders  maekten  wel  twee  duifend 

uit.  Een  oude  Juffrouw  Louyfa  Pizarra 
van  Quintian  ,  een  der  eilanden  in 

de  Chileefche  binnen-  zee  ,  afgehaeld, 
P  be- 
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berichte:  dat  voor  veertig  jaeren  eer 

d'lndiaenen  de  wapenen  op-namen, 

de  Spanjaerden  binnen  Oforno  in  goe- 
den doen  faten :  een  gemein  man  had 

ten  minfcen  drie  honderd  flaeven  : 

ieder  ilond  gefteld  opeeniggoud, 

welk  weekelijk  moeft  betaelen :  dat 
d' eilanden  Chiloves  verdeelt  zijn  in 
omtrend  honderd  volk  -  plantingen  : 
de  Chileefen  dienen  den.  Cafliliaenen  als 

lijfeigenen :  voorgetrouvvë  dienften 

niaekt  de  koning  over  de  volk-plan- 

tingen gefach-hebbers :  dat  de  Chilee- 
fen ter  verfcheide  plaetfen  wederom 

aen  't  muiten  iloegen.  Brouwer  nam 
ettelijke  Chileefen ,  op  haer  vetfoek  , 

met  wijf  en  kinderen  binnen  boord : 

voorfagze  van  wapenen  :   ontgroef 
uit  d'aerde  een  kift  vol  filver  en  een 

metael  ftuk   gefchut.    Terwijl  met 

dufdaenige  verrichting befig is,  over- 
vald  hem  de  dood.  Sijn  ftaet  volger 
Elias  Herkmans  bevorderde  niet  min 

yverig  de  gemeine  zaek.    Uit  Brou- 
wers-haven ging  d'onder-ftuurman  van 

dEendrachf  mwenseenig  volk  en  twee 

Chileefche  Cafiquen  met  de  boot  zeil  na 

Carelmappa.  Door  een  fwaere  ftorm 

beloopen ,  fet  onder  't  Paerden  eiland , 
alwaer  hy  ,  defiskael  en  Cafiquen  aen  | 

land  flappen.  Seven  matroofen  fou- 1 

den  de  boot  in  veiliger  boezem  bren- 1 
gen  ;    doch  wierden  door  de  fterke  , 

wind  van  de  wal  gerukt :  fchommel- 
den  vol  :    en  verdronken  alle.     Op 
't  Paerden -eiland  was  noch  fpijsnoch 

lijf- berging.  Sulx  niet  anders  dan  een 

gewifle  dood  voor  oogen  fagen-.tenzy 
eindelijk  een  klein  hutje  vonden;  bin- 

nen 'tfelvefesfchoone  fchaepen,  en 

meenigte  patateefen  ,  wortelen  ver- 
trekkende voor  brood.  Doch  einde- 

lijk geraekten  ten  einde  des  voedfels: 

by  geval  in  de  boot  van  't  fchip  Amfter- dam  :  en  met  de  gantfche  vloot  voor 

ïSl.  B  aldivia  ter  reede,  Defeftad,door</<? 
jiad.  cafliliaenen  gebouwt ,  had  eertijds  viji 

te  half  honderd  prachtige  huifen ,  ver- 
deelt in  ftraeten  enkruis-wegen , met 

twee  ruime  markten,  enfooveelko- 
ftelijke  kerken.    De  Chileefen ,  onlij-  $4 
delijke  -geringeloort  ,    fioegen   op  £jj 

'tjaer  vijftien  honderd  negen  enne-   ' 
gentig,  deSpaenfchebefetting  dood: 
den  ftee-voogd  gootenze  gefmolte 

goud  by  mond  enooren  in  :  maek- 
ten  van  fijn  bekkeneel  een  drink- vat, 

van  de  fchenkels "trompetten.   Ze- dert  verviel  de  ftad.    Swaere  muu- 
raedje  ftond  noch  meeft  over  einde  ; 
doch  alles  vol  ruichte  bewaftchen. 

De  Chileefen  quamen  by  duifenden 
herwaerds,  fommigetepaerd,  ande- 

re te  voet,  alle  voorden  van  landen 

lang  achtien  voeten.  Herkmans  gaf  te 
kennen  door  een  tolk  :  hoe  zy ,  dood- 
vyanden  derSpanjaerden ,  melde  Chi- 

leefen in  een  naeuw  verbond  wilden 
treden  tegen  dienalgemeinen  vyand: 

verfochten  op  de  markt  van  Ba'ldi-via een  vafte  fterkte  te  (lichten ,  ten  rug- 
fleun  tegen  alle  overlafl  en  inval :  als 
ook  eenige  mond-koflen  ,  welke  de 
vloot  noodig  vereifchte.  De  chileefen 
namen  de  voorllag  aen :  bragten  in- 
fchelijx  overvloedig  fchaepen  ,  ver- 
kens  en  koe-beeften  na  boord.  Doch , 
foo  haeft  Herkmans  van  goud  begon  de 

te  reppen ,  Honden  alle  gantfeh  neer- 
flagtig  :  feiden ,  geen  goud  bergen  te 

kennen  :  ja  d'hairen  reefen  te  berge 
ais  goud  hoorden  noemen  :  dewijl  de 

Spanjaerden  eertijds  haer  voor-ouders 
om  't  goud  verdoemelijkfler   wijfe 
hadden  mis  -  handelt.   Zedert  fchee-  **&« 

nen  de  Chileefen  meer  vervreemd ;  fa-  J*jj 
gen   ongaerne  den  voort -gang  van  mii 
't  bouwen  der  fterkte  :   bragten  hoe  JJ^ 

langer  hoe  minder  leef-  togt  in  de 
vloot  :  welke  dan  diefweegen  be- 
noodfaekt  wierd,  fonder  merkelijke 

verrichting  met  d'  hulp  benden  der 
Chileefen,  d'ankeïs  te  lichten:  en  na 
't  Reciffo  te  keer  en. 

T  W  E  E- 



ïl 

TWEEDE    BOEK 

ESCHRTVIN 
VAN 

tN  o 

A I 
Eerde  Hoofd-ftuk. 

K  0  V  A    F  \A  N  C  I  J. 

F  Groenland  aen  Ame- 
rica vaft  is  ,  blijft  als 

noch  verborgen  :  al- 
,  leenlijk  kan  gefeid 
i worden,  datfooveele 
ooit  de  ftevens  wen- 

den ,  om  tufichen  Groenland  en 

't  Noordelijkfte  America  een  weg  re 
vinden  na  de  Zuidzee  ,  nimmer  haer 

oogmerk  bereikten.  Nel/on  ,  Da- 
vis  ,  Forbijfer ,  Button ,  Smith ,  Hud- 
fon  en  andere  ondekte  ruime  binnen- 
lantlfche  meiren;  doch  nergens  een 
water  ,  welk  Groenland  van  America 
af-fneed.  Indien  de  Deenfche  hifto- 
rie-fchrijvers  geloof  verdienen ,  heeft 

Erik  Roothaer  d'eerfle  dit  landfchap 
ontdekt :  en  des  felfs  zoon  Lei  f  do. 
nieuwe  Yflandfche  volk-planting  op 
Groenland  en  d'oude  inwoonders  tot 
een  rouw  chriiïendom  gebragt.  De 

nakomelingen ,  alienskens  verniee- 
nigvuldigt,  bouwden  twee  vlekken 
Garde  en  Alh,  ais  ook  een  kloofter, 

aenfant  Thomas  toegewijd.  Een  blin- 
de monnik  verhaelde  op  Tjland  aen 

Dithmar  Blefken  :  (naemaels  wierd 
Blefken  tot  Giefen  ,  een  Hollandfch 

dorp,  predikant)  hoehy,  eenGroen- 
lander  geboortig ,  langen  tijd  binnen 
Thomas-kloofler  leefden ,  alwaer  een 
fontein,  ziedend  water  door  deka- 

mersgoot.  't  Water  gegooten  op bik- 
fleen ,  vallende  aen  een  na-by  gele- 

gen berg,  maekt  een  flijm  ,  welk 
voor  kalk  verftrekt ,  en  beide  tot  een 

vafte  timmering.  Ten  zuid-ooflen 
van  Groenland  ftrekt  fich  wijd  en  zijd 
uit  Nova  Francia :  alder-eerft  ontdekt 
door  denVenetiaen  SebafliaenCahotus, 

afgefchikt  by  d'Engelfche  konink 
Henrikdefevende :  zedert  nader  op- 
gedaen  by  een  Portugees  Gafpar  Corte- 
real.  Doch  dewijl  de  Franjche  boven  mvaVran- 

andere  landaerd  dit  gewed  bevaeren ,"'"•' heeft  het  van  haer  de  benaeming  ont- 
leend :  leid  tuiTchen  veertig  en  vijf 

en  vijftig  graeden  noorder  breete. 
d' Inwoonders  beftrijken  haer  met  w;»- 

oolie :  by  zoomer  gaenfe  half  naekt , woondhs  •" des  winters  bedekt  in  peltery  en.  Zy 
gebruiken  ten  oorlog  pijlen ,  knodfen 
en  boven  gemein  groote  fchiiden: 
leven  by  verfche  en  gefoute  paeiingen 

enwild-braed:  vegen  onder 'teeten 
de  befmeerde  handen  aen  't  hooft- 
hairof  ruggen  der  honden  :  verzae- 

digt  kloppen  op  de  buik ,  en  fchreeu- 
wen :  Tapone  mikijpoun  ,  waerlijk  ik 
hen  zad.  De  kranken  worden  dood«^*° 

geflaegen,of  ergens  in  een  bofïachaed- 
je  weg -geworpen  ,  of  indien  fchie- 
lijk  fterft,  roepen  ovè,  ovè :  om  de 

zielen  uit  de  hutten  tejagen.  't  Lijk  , 
word  onder  den  blaeuwen  hemel  op 

houte  gaffels  geplaetfl,en  met  boom- 
fchorfen  gedekt  •  nevens  leggen  de 
klederen  en  wapenen  des  afgeftorve- 
ne.  't  Geen  van  de  lijk-maeltijden 
over-fchiet  word  in  't  vuurgeworpen: 
daer  anderfints't  geen  ter  tafel  komt 
moet  opgegeten,  fchoongenoomen 

Pa  bar- 
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proef  van manhaftig- 
heid. 

Haer •vreemd  ge  ■ 
■voelen  van 
<Jod. 

Zend- vleet. 

Teven/ten. 

Be  inwoon- 
den roemen 

fuh  uit  de 
hemel  her  - 
kom/lig : 

haervreem- 

de  vertel- 
ling dief- 

nengaende. 

barden  {ouden.  Sommige  (tellen  haer 
felf  ten  proef  van  manhaftigheid, 
wonderlijker  wijfe.  Twee  verdraegen 
onderling :  binden  de  bloote  arm  aen 
des  anders  arm  :  op  welke  branden- 

de fulfer  gieten  ,  fulx  't  vleefch  ten 
been  afbrand.  Die  alder-eerft  den 

arm  te  rugge  trekt ,  word  voor  biood- 
hartiggekeurt.  Zy  paffen  God  de  be- 
naeming  Atahocan  toe.  Gelooven 
voorts  ,  hoe  een  zekere  Mejjou  den 

weereld ,  door  een  algemeine  water- 
vloed bedorven  ,  herftelde ,  by  een 

zekzaeme  voorval  :  namentlijk  Mef- 
fou  ging  ter  jagt  met  wolven ,  die  lucht 

kreegenopwild:  'twildfprongineen 
naeügelegen  poel  :  de  wolven  volg- 

den en  verdronken.  M^aderwaerds 

genaedert  ftond  verbaefl  over  een  vo- 
gel ,  die  hem  bericht  deed,  dat  de 

wolven  in  den  grond  vaftgehouden 

lagen,doorleelijke  wanfchepfels:  wef- 
lialven  onder  water  duikt.  Aenftonds 

begon  de  poel  te  fwellen,  en  eindelijk 

d'aerdboodem  te  overftroomen.M^- 
fou  liet  een  raeve  vliegen ,  ten  einde 
een  klomp  aerde  toebragt ;  doch  de 
raeve  fag  nergens  kans  ,  dewijl  alle 
landen  diep  onder  water laegen.  Ten 
laetflen  dompelde  een  ratte  na  de 
grond,  bragt  eenigekley  boven.  En 
uit  die  kley  herftelde  Mejfou  de  wee- 

reld :  fchoot  pijlen  in  deboomen  :  de 

pijlen  wierden  vruchtbaere  takken. 
Alhier  onthouden  fich  ontallijke  too- 
venaers,  Pi/Utoas  genaemt ,  die  fo in- 

tijds ,  met  raeferny  bevangen  ,  haer 

felf  ongenaedig  af-roflehen  :  fulx 
't  bloed  aen  alle  leden  uit-gudft.  Defë 
dui  Vel-jaegers  ftaen  in  groote  ach  ting. 
Voorts  roemen  fich  uit -den  hemel 

herkomftigby  dufdaenige  toeval.  De 
doorluchte  vrouwe  Ataentfic  woon- 

de boven  de  (lerren.  Haer  kranke 

man  droomde  ,  dat  tot  voorige  ge- 
fondheid  foudegeraeken:foo  haeft  de 
vruchten  at  van  een  boom  by  welke 

d'hemelingen  leefden;  doch  de  boom 
moed  noodwendigh  om  gehakt. 
Ataentfic  hakte  naeuwelijx  tweemael , 

of  de  boom  viel  tot  haer  groote  ver- 
baeftheid  uit  den  hemel  ter  aerde.  In 
den  hemel  was  nu  niet  meer  te  eten. 

Ataentfic  dan  volgt  den  vallenden 
boom  5  en  alfoo  grof  fwanger  was, 

baerde  een  dochter:  en  de  dochter, 

tot  mondige  jaeren  gekomen ,  twee 
zoonen  Taovïjcaron  enjouskeha;  doch 

d'oudfte  verfloeg  den  jongden.  Lich- 
telijk kan  iemand  in  dufdaenige  ver- 

dichtefelen  fien  een  verkrachte  waer- 
heid  van  de zund- vloed,  Noach,  Evaes 
val  en  Qi/tfj  moord.  Niet  min  befpot- 

telijk  is  het 't  geen  gelooven  wegens 
defchëpping.  De  wateren  lagen  be- 
flooten  onder  d'oxels  van  een  vorfch: 
welkejouskeha  door-vlijmde.  Sulx  de 
ftroomen  ,  poelen  en  Oceaen  hier 
haer  oorfprong  ontüngen.  De  fclve 
Jouskeha  opende  een  hol ,  waer  uit  al- 
leriey  dieren  te  voorfchijn  quamen. 

Zy  fchrijven  den  zielen  lichamentlij- 
ke  geitalte  toe  ,  als  ook  een  onftcr- 
felijkheid;  doch  woonende  te  zae- 
menineen  groot  dorp  om  deweft; 
uit  welk  fomwijl  voor  een  tijd  ver- 
huifen  :  kloppen  des  nachts  aen  de 
deuren  van  oude  vrienden  :  bezaei- 
jen  verlaetene  akkers.  Wonderlijk 

gaet  de  reis  toe  na 't  zielen-dorp.  De 
ruime  weg  derwaerdsbegindaeneen 
rotze  Ecaregniendi :  alwaerdeaenge- 
fichten  fchilderen :  aldus  gefchildert 
komen  voor  een  hut ,  bewoond  by 
een  oud  man  Ofcotarach :  defe  neemd 
d'herzenen  uit  de  hoofden  der  zielen. 
Breinelooswandelenze  na  een  wijde 
ftroom  :  en  langs  een  fmalle  plank 
overdefelve;  doch  een  hond  vak  foo 

fel  toe,  dat  in  de  rievier  neder-piot- 
(en ,  en  drijven  voorts  met  de  vloed 

na 't  genoemde  dorp.  Erkennen  een 
Oki  voor  beftierder  der  zee  en  jaer- 

getijden.  Byzonder  word  de  rotze 
Tfanhohi  Ar  aft  a  godfdienftig  ge-eert : 
gelooven  dat  voor  veel  eeuwen  een 
menfeh  was ;  maer  nu  een  rotze ,  bin- 

nen welke  de  duivel  woond ,  die  haer 

reife  voor-  of  tegen-fpoedig  maeken 
kan:  waerom  hem  tot  verzoening  ta- 

bak op-ofièren.  Haer  gevoelen  van 
de  donder  is  feer  befpottelijk.  De 
duivel  Manitou  tracht  uit  te  braeken 

een  vreefelijkeflahg :  foo  dikwilshem 
't  braeken  over-komtkraekt  de  locht 

door  donder  flaegen.  Eindelijk  ver- 
haelenze  van  een  dwerg  Thakalech 
die  ten  top  eens  booms  klom  :  de 
boom  wierd  door  fijn  blaefen  foo 

hoog,  dat  den  hemel  bereikte  :  fulx 
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Tliakabech  gemakkelijk  binnen  flapte. 
Hy  vond  hier  niet  als  allerlei  vermaek; 
doch  alfoo  een  fufter  op  aerde  had, 
klom  langs  den  boom  dcrwaerds,  en 

geleidze  boven  de  ftarren.  Ondertuf- 
fchen  foude  Thakabech  by  nacht  be- 

delingen, of  eenig  wild  in  fijn  gefpan- 
nen  net  ve~flrikt  fat :  vond  alles  vol 
vuur  :  bemerkt  tenlaetflen  ,  hoe  de 

fon  gevangen  was  :  hyfeif  derfde  we- 

gens d'hette  niet  naderen  :  blaefleen 
muisfoo  groot ,  datze  't  net  aen  (luk- 

ken knaeuwde ,  en  defoninvryheid 
i  Helde.  Om  detvraelf  jaer  houdenze 
een  verwonderens  -  waerdig   dood- 
mael.    Ter   gefetter  tijd   en  plaets 
vloeyenze  aller  wegen  te  zamen  :  ie- 

der torfcht  de  lijken  en  beenderen 

van   d'afgeflurvene  bloed -vrienden 
met  nieuwe  kleederen  bedekt  :  han- 

genze  boven  de  fpijfe  ,  welke  fin- 
gende  nuttigen.   Voor  Nova  Francïa 

leid  't  eiland  Terra  neuf  binnenwaerds 
befpoelt  door  d'inwijk  fatit  Laurens  en 
de  gcoote  rievier  Canada :  is  alder-eerfl 

gevonden  by  de  Franfchen ,  op  't  jaer 
vijftienhonderd  en  vijf.  Deboodem 

rijft  doorgaens  met  heuvelen  en  ber- 
gen ,  befchaeduwt  van  pijn-boomen. 

Elders  brengt  de  grond  aldetley  aerd- 
gewafch  en  fmaekëlijke boom- vruch- 

ten voort.  Behaivên  beeren  en  wol-, 
ven  ,  zijn  ook  viervoetige  dieten ,  die 

groot  voordeel  geven  ;  want  d'eek- 
hoorentjens ,  voflchèn  en  bevers  ver- 
fchaflèn  koflelijke  pelteryen.   Doch 
de  zee  en  flroomen  zijn  diervoegen 
vifeji-rijk :  dat  de  netten  van  verfchei- 
de  Eüropifche  Volkeren  voor  defe 

kuft  jaerlijx  geworpen  worden.  By- 
fonder  diend  fich  Frankrijk  van  de 

Terreneuffche  gedroogde  vifch.  't  Ei- land is  flechts  bewoond  ten  weflen  en 

noorden  :  in'tooftenen  zuiden  ont- 
houd haer  geen  volk.  Deinwoonders 

flaen  den  Franfche,  Bifcayers  en  Engel- 
Jche  flaefachtig  ten  diènfl  voor  eert 
fluk  brood:  fnijdën  en  zieden  de  ge- 

vangene walviffchen ,  droogeti  dè ka- 
beljauw.   Haer  hutten  zijn  flaeken  , 

rings  gewijs  in  d'aer de  gevefligt»  bo- 
ven te  zamen  geboogen  ,  én  toorts 

met  huiden  bekleed.  De  fchuitén,  Van 

boom  fchófZen  töégefteld  ,  maeken 
ovèrfleevén  halve  maensgewijs  twin- 

tig voeten  inde  lengte,en  vijf  te  halfin 
de  breedte  uit.  Zy  felf,met  roode  oker 
geverft,  hebben  platte  aengefichten 

en  groote  oogen.  Rondom  'teiland 
leggen  voor  allerlei  vaertuigbequae- 
me  havenen.   Soodaenige  zijn  Raze 
aen  dezuidelijkfle  punt :  ten  noorden 

Agua  Fort  e ,  naeuwaen  de  mond,  hoe- 
wel binnen  ruim  en  veilig.  Onder  alle 

muntuitdereede  y^J^w,  opfeven 

en  veertig  graeden.   Verfcheide  klei- 
ne eilandekens  vertoonen  haer,  of  in 

d'inwijken  van  Terreneuf ,  of  weinig 
verder  buiten  de  wal  zeewaerd.  Mee- 

nigte  vogelen ,  niet  ongelijk  den  Pen- 
guïm ,  de  Terrenewvers  noemenze  apo- 
r^,broeyen  hier  ontelbaere  duifend 

eyeren  jaerlijx  uit.  De  Bifcaeyers  vif- 
fchen  veel  binnen  de  bogt  fant  George, 

welke  flrand  by  wilde  menfehen  be- 
woond word.   Haer  hutten,  van  flae- 

ken  opgericht ,  zijn  met  vuure-boom 
fchorzen  bekleed.  Doch  de  Franfchen, 

Spanjaerden,  Portugeefen  en  voorts  an- 
dere Europeer s  werpen  haer  netten  op 

de  vermaerde  bank ,  wijd  en  zijd  voor 

Terreneufwxgzïïiizkt.  Het  grimmelt 
hier  van  allerlei  vhTchers  en  gevoo- 

gelte,  welk  op  't  grom  buitenboord 
geworpen  aefen.  De  vangfl  duurt  van 

't  begin  der  gras-maénd  tot  't  einde 
des  hoymaends.  Aen  de  flrand  Morue 
Verte  wórd  de  vifch  gezouten  en  ge- 

dröogt.   Op  d'eilanden  de  Salie  brag- 
ten  de  Portugeefen  fienige  tijdrevoo- 
ren  koeyen  én  verkens  :  welke  ,  te 
mets  voort-gêteeld ,  feer  wel  quamen 
den  Franfchen  :  die,  door  mark-graef 
de  la  Roche  derwaeids  gevoerd  ,  vijf 

jaer  alhier  huis  hielden.  De  Portugee- 
fen hadden  ook  't  eiland  Breton  be- 

volkt :  maer  verhüifden  eerlang ,  de- 

wijl de  koude  niet  konden  verdrae- 
gen.  DewalrufTen,  diebyfonderaen  fiff* 
tklêinfte  der  eilanden  Oijeaux  langs 

de  klippen  houden ,  zijn  feer  fel :  der- 
ven een  gewaépende  floep  aen-doen. 

Dit  zee  gedrocht  rrtaekt  de  groote 
van  eert  kalf  uit:  heeft  een  ronde  kop , 

ofTen- oogen  ,  wijde  en  platte  neus- 
gaéten  die  op  en  toe-gaén  ■,  een  ronde 
bek ,  kraeke-beenige  wijn-braeuwen, 
dikke  tong,  fcherpe  tanden ,  een  kort- 
hairige  huit ;  twee  witte  flag  tanden 
bertedenwaerd  om-gekrömt,  en  vier 

P  3  voe- 
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voeten,ieder  in  vijf  vingeren  gefpiitfl. 
Doch  ,  behalven  dufdaenigflag,  zijn 

.    andere  walrufTen  met  wijder  mond , 

gekartelde  ftaert  en  vinnen  boven 
de  voorfte  voeten  ,  langwerpig  van 

lijf.   De  flag-tanden  dienen  haer,  om 
by  de  rotzen  op  te  klauwteren :  de 
mannelijke  roede  heeft   byfondere 
kracht  tegen  de  fteen  in  de  blaes.  Ter 
felver plaets  vald  foo  veel  kabeljauw , 
dat  fomtijds  binnen  een  uur  derde 

half  honderd  gevangen  worden.  Niet 

min  gelukkig  fwemmen  de  terbotten 
in'tnet.  Op  'teiland  Breli  zijn  rae- 
vens,  metroode  bekken  en  beenen 

die  gelijk  de  konijnen  onder  de  aerde 

neftekn.  TufTchen  Ten -eneuf. ', Canada 
en  Accadïe  fpoeld  een  ruime  zee . 

Eiland  Na-  Onder  verfcheide  eilanden  aldaer, 
nfeotec.       munt  uit  Natïfcotec,  rijfende  op  ala- 

bafter  -  klippen  ,  vol  geboomt ,  bei- 
mter-paer-  ren ,  loffen  en  yfere  verkens.  Hier 
den-  omtrend  houden   haer  veel  water- 

paerden ,  die  des  nachts  aen  land  flae- 
pen  ,  en  by  dag  in  zee  zwemmen. 
Defe  hebben  twee  uit-fteekende  wit- 

te tanden  ,  kleine  maenen  ,  oflen- 
klaeuwen  ,ftaerten  van  wilde  fwijnen, 

olifantslicchaemen,  oorenniet  onge- 
lijk den  beiren ,  wijde  bekken,  (lompe 

tanden,  korte  beenen,  ingedrongen 

oogen,  harde  en  bruine  huiden.  Alle 
jaeren  krijgenze  jongen  :  briefchen 
gelijk  paerden  :  fchuuren  tegen  ried, 
om  eenadertelaeten  :  loopen  achter 

uit  van 't  land  na  zee.  Deftroom'ta- nada,  by  andere  genaemd  Hochelaga, 

of  ook  fant  Laurensftroom,  is  eerft  ont- 
dekt door  Jaques  Quartkr ,  op  'tjaer 

vijftien  honderd  vijf  en  dartig:zy  vald 

tuiïchen  't  hoog  gebergte  Honguedo, 
en  neemt  veel  beeken,  doorvrucht- 
baet  vlak  land  gevloeyd  in  haer  boe- 

zem :  de  oevers  ftaen  vermaekelijk 

wegens  allerley  geboomte :  't  water  is buiten  gemein  vifchrijk.  Onder  andre 

fwemmen  hier  vuTchen(by  d'inwoon- 
i  dersgenaemr^/?ö//70i.y)  de  welke  ha- 
fen-koppen  en  fneeuw-witte  licchae- 
men  hebben  :  zy  onthouden  haer 

meelt  voor  'teiland  Lieves.  't  Land 
van  de  haven  Tadoujjac ,  met  rotzen 

rond- 
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rondom  befet,tot  Quehecq  een  verma- 
kelijke hoek  vol  allerley  gewafch, 

noemen  de  Franfchen  Nouvelle  Bïfqua- 

'*  ye.\  Geweft  Hochelacha  ontfangthaer 
benaemingvaneen  flad  ,  eveneens 

genaemt.  Defe,  rond gebouwt, heeft 
houte  ftaeken  door  malkander  ge- 

vlochten voor  een  wal,  boven  plat  be- 
leidvol groote  fteenen  enkeyen,  om 

beftormersafte  keeren  :  men  klimt 

langs hooge ladders  nadekruih.  De 
ftad,  voorfien  vaneen  poort,vertoond 
houte  huifen:  ieder  is  vijftigfch ree- 

den lang  en  vijftien  wijd ,  met  boom 
fchorfen  bedekt  ,  in  verfcheide  ka- 

mers verdeelt :  op  't  midden  van  ie^ der  kamer  ftaeteen  haerd  ftede.  De 

burgershebben  alles  gemein  :  leven 
byTurkskoorn,  erweten,  boonen, 
meloenen,  konkommers  ,  vifch  en 

Wild:  flaepen  ter  aerde -op planken, 
met  huiden  bedekt:  de  huiden  dienen 

haer  ook  voor  kleeding.  't  Koflelijk- 
fte ,  't  geen  befitten ,  is  een  fpier-wit 
korael  efurgnï ,  waer  uit  arm-  en  hals- 

k  ketenen  maeken.    't  Verdient  geen 

'*  gemeine  verwondering  te  fien,  hoe 
zy  'l  efurgnï  uit  de  flroom  krijgen : 
namentlijk  als  iemand  de  dood  ver- 

diend heeft,  of  gevangen  is,  wor- 
den hem  de  vleefchachtige  partyen 

aen  lange  riemen  gefneden.  In  de 

vloed  geworpen,  dobbert  twalef  uu- 
ren op  de  grond  :  thans  boven  ge- 

haelt ,  vinden  de  wonden  vol  efurgnï. 
Jaques  Quartïer  begroete  haer  koning 
'Avouhanna ,  en  verwinterde  aeïifant 
Croix ,  een  zandachtige  uithoek ,  met 
hooge  vloed  der  rievier  Canada  onder 
gefet.  F  n  in  defe  rievier  watert  uit 

't  meir  de  champlain ,  rondom  bewaf- 
e  fchen  van  kaftanje-boomen.  Alhier 
onthouden  fich  de  wonderbaerlijke 
vhTchen  chaoufarou ,  doorgaenslang 

tien  voeten ,  met  koppen*,  niet  on 
gelijk  den  fnoeken:  de  bekken  heb 
ben  een  dobbelde  ry  tanden:  de  hui- 

den ,  vol  fterke  fchubben ,  zijn  fteek 

vry  =  verflinden  veel  vifch  en  gevoo- 
gelt.  TufTchen  de  liefen  ingefwom- 
men  houden  ftillekens  den  bek  even 

boven  water :  de  vogels  op  defelve, 
als  op  een  ftruik  ,   neder  fittende , 

worden  onder  water  gerukt,   't  Ge- 
bergte leid  alhier  wijd  en  zijd  met 

fneeuw gedekt:  de  valleyen  envlak-  WbndtrU- 
ke  beemden  zijn  bewoond  van  ver-  3t™t 
fcheide  landaerd  :  als  namentlijk  kier. 

d'Troquoïs,  Ochataïguins,Algcumequïns,  . 
Nibïcèriners  ,  Quenongelin  ,  Ouefcha- 
rïners  ,  Algoiugequins  en  Matou-Ou- 
voefcharïners :  alle,  langfaem  in  fpre- 
ken ,  leven  by  gedroogde  ael ,  Turks 
koorn,  elands  en  bever- vleefch.  Wan- 

neer fomtijds  de  fneeuw  't  land  feer 
hoog  bedekt ,  eten  zy  Hekken ,  hon- 

den ,  doode  krengen  en  dhuiden 
waer  mede  bekleed  zijn.  Vallen 

wraek  gierig ,  bedriegelijk  en  vrees- 
achtig. De  dochters  worden  van  haer 

vijftien jaer  af  in't honderd  beflapen 
tot  haer  twintigfte  toe  :  nemen  als 
dan  een  man  ,  met  welken  voorts 

kuifch  leven.  Hetlandfchap  Accadïe  Bejcbr^- 
is driehoekig,  befpoeldvan  dmwijk  ̂ Llü! 
fant  Laurens  en  de  Noordzee,  met 
kleine  eilandekens  en  klippen  befet, 
voorfien  van  veelerhande  havenen 

en  doorgaens  vol  kreupel-bollenen , 
tegen  welker  oever  de  Gceaen  gevaer- 

lijke  bamingen  maekt.  Binnen  'tzui- 

delijke  hoofd  Forchu  ,  leid  't  eiland 
Longur ,  voorfien  van  een  filver-mijn. 
De  haven  Roy al  word  voor  de  befte 

van  Accadïe  gekeurt  :  meer  als  dui- 
fend fchepen  konnen  hier  veilig  leg- 
gen. Drie  vifch-rijke  rievieren  ÏEquïl- 

le,  jant  Antoïne  en  delalioche  wate- ren in  de  haven  uit.  De  inwoonders 

Souriquois  drijven  flerke  handel  met 
bevers-vellen  en  andere  pelteryen. 
Schuin  over  Accadïe  valt  de  beruchte 

flroom  Pemtagouet :  voor  de  mond 

leggen  meenigte  eilanden-  'tGroot- fté  Monts  Dejerts  heeft  goede  vif- 
fchery  en  jagt :  vertoond  fich  gelijk 

acht  bergen  ,  wegens  foo  veel  breu- 

ken ,in  welke  doorfneeden  is-  't  Volk Etechemins  veranderen  allegangs 

haerwoon-plaetfen  en  naem  ;  alfoo 
de  benaeming  der  vorften,  onder 

welke  ftaen,  fich  toe-paiTen.  De 
flroom  Quïnlhequï  is  feer  gevaerlijk 

wegens  klippen.  Weftelijk  af  leid 
Bacckus-eïland  vol  wijngaerden  voor 
de  rievier  Chovacoet.  De  landzaeten  Merkman-- 

alhier  verfchillen  leer  veel  van  d'an-  dw]™ms' dere  wilde  menfchen  :  zy  fcheeren 
't  hoofd-hair  tot  over  de  kruin  kael 
af  :  dragen  echter  lange  vlechten , 

vol 

munter. 
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vol  veeren  beftooken  :  verven  de 

aengefichten  rood  en  fwart  :  gaen 
met  knodzen ,  boogen ,  pieken  en 

pijlen  gefcherpt  van  vifch-been de- ren. Zy  bouwen  de  landeryen  feer 

zindelijk,  heggen  de  velden  tuins- 
gewijs  af  :  planren  tabak ,  wijngaer- 
den,  ko woerden,  maizen  veei-ver- 

vige  boontjens ;  de  ftruiken  der  m'aéz dienen  den  boonen  tot  Itaeken.  Om 

't  hoofd  de  Rocher  leid  de  fchoone  ha- 
•  ven  Beaufort :  een  klein  eilandeken 

midden  weegs  maekt  de  reede  veilig 

tegen  alle  winden,  't  Ge  weft  wijden 
zijd  bebouwt  en  vruchtbaer  voed 
overvloedig  menfchen  en  vee .  De 
haven  Malebarre  is  rondom  befet  van 

kleine  hutten  ,  met  groove  matten 

gedekt  ,  welke  in 't  midden  een  gat 
hebben  voor  de  rook.  De  oevers  zui- 

delijk zijn  zandig  enfeergevaerlijk. 
guartiers  d'Eerfte  die  defe kullen  aen  deed  was 

■verrichtm-  ja^ues  Quartier ,  uit  lalt  des  Franfchen 
koninx  Francifcus ,  op  't  jaer  vijftien 
honderd  vier  en  dartig.  Vijf  maen- 
den  duurde  de  togt.  Thans  nzfant 

Malo  gekeert,  had  ontdekt  d' inwijk Laurens ,  Terreneuf  en  Natifcotec . 

'sjaers  hier  aen  hervatte hy  dereis: 
voer  de  groote  rievier  Canada  in: 

vond  de  ftad  Hochelaga :  en  o  ver- win- 
terde aen  d' oever fante  Croix.  Alhier 

fneuvelde  een  groot  deel  volks  aen 

scheurbuik  defcheur-buik,een  ziekte  toenmaels 
wanneer  fo-  onbekend.  En  't  ftond  gefchaepen, 

dat  niemand  't  leven  afbragt,  tenzy 
d'inwoonders  een  genees -middel 
hadden  getoond  ;  namentlijk  de 
fchorze  en  blaederen  des  booms  An- 

nedda.  Zedert  bequamen  vele.  Quar- 
tier, 't  anker  lichtende,  voerde  lifte- 

lijk  den  koning  Donnacona  ,  nevens 
verfcheide  edelluïden,  gevangen  na 
Frankrijk.  Alfoo  de  meefle  aflijvig 
wierden ,  k  eer  den  weinige  te  rugge , 
wanneer  Quartier  fijn  derde  togt 

deed,  fesjaerzeder  d'eerfle.  Inde haven  fant  Croix  wierp  hy  een  flerkte 

Charles-hourg  Royal  op ;  alwaer  ver- 
winterde, loan  de  la  Roque .  aen  wien 

deFranfche  koning  'topper-bewind 
over  Quartiers  ontdekte  landen  op- 

droeg ,  ontmoete  met  drie  zeilen  on- 
der Terreneuf  de  vloot  van  Quartier , 

die  de  itevens  t'huifwaerd  wende : 

hend, 

Mi 

teroorfaek  geen  kansfag,  de  wilde 
menfchen  te  bedwingen,  met  foo 
kleine  magt,  als  uit  Frankrijk  voerde. 
De  la  Roque  deed  groote  vlijt ,  om  Ca-  m 
nada  verder  en  verder  te  ontdekken,  jl 

Sijn  fwaerftereis  ging  de  rievier Sa- 
guenay  op.  Doch  ,  dewijl  veel  geld 
fpildefonder  verrichting  ,wierd  door 

den  Franfchen  koning  't  huis  ontboo- 
den.  De  vruchtioofe  togt  bleef  ze- 

dert twee  en  feftig  jaer  fteken.  Peter 

de  Monts  bequam  tot  Parijs  een  ver- 
gun-brief ,  om  in  de  voornoemde 
landen  handel  te  drijven  met  pelte- 

rijen. Hy  zeilde  dan  met  twee  fche- 
pen  boven  Accadye  d'  inwijk  fanf  Lau- 

rens in ,  en  floeg  hem  neder  aen  't  ei- hndfant  £roix :  alwaer  van  negen  en 

feventig  koppen, geduurende  de  win- 
ter-maenden  ,  om  hals  raekten  vijf  en 

dartig;  doch  met  verfch  volk  uit  Frank- 
rijk gettijfc,  verleide  fijnwoonplaets 

op  Port  Royael :  liet  aldaer  weinig  min- 
der als  veertig  man, en  keerde  na  huis. 

't  Gefeide  getal  verflierf  tot  drie  en 

twintig  :  welke  langs  de  zee -kult 
doolden  ,  op  hoope  elders  eenfchip 
ontdekten ,  om  haer  af  te  haelen. 
't  Gebeurde ,  dat  Poutrincourt  met  een 
bark  de  ftrand  befichtigde ,  alwaer  hy 

fijn  ellendige  lands-genooten  vond: 
en  te  rug  voerde  na  Port  Royael;  want 

hy  enkelijk  over-quam  ,  om  op  Ac-  ' ca  die  te  verblijven  .  Ondertuflchen 

wierd  de  gunft-brief ,  aen  de  Monts 
verleend  ,  in-getrokken.  Sulx  eer- 

lang de  volk  planting  binnen  Port  Ro- 
yaelna  huis  op-kraemde.  Poutrincourt 

hervatte  zedert  drie  jaer  'tgeftaekte 
werk ,  vond  de  huifen  tot  Port  Royael, 

gelijk  had  gelaeten:  bezaeyde  'tland 
wijd  en  zijd  :  doopte  behalven  ande- 

re ,  Memberton  een  Accadifche  heer, 

verre  boven  d'  honderd  jaeren  oud. 
Poutrincourt s  zoon  deed  aen  'tFran- 
fche  hof  bericht  wegens  den  gant- 
fchen  toe-ftand.  Lucht  kregen  de  f  e-  vi 
fuieten  hier  af,  en  verlof  van  de  ko-  ̂  
ninglijke  weduwe  :  dat  derwaerds  w 
uit  haer  orde  fondën  Peter  Biard  en 
Euemond  Maffe :  op  voorgeven,  dat 
Hen  rik  de  vierde  haer  fulx  by  fijn  le- 

ven mondeling  toe  feide.  Doch  de 

koopluiden ,  die  tot  Diepen  d'onko- ften  der  nieuwe  volk-planting  nevens 

Pou- 

i 
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Poutrincourt  in  maetfchappy  bekof- 
tigden,  wilden  de  twee  Jefuieten 
niet  over-fchepen.  Zy  bragten  in : 
'tbloeddes  Franfchenkoninx,  door 
de  Jefuieten  vermoord,  rookte  noch 

binnen  Parijs.  Wat  verzekering  had- 
den haer  goederen  onder  menfchen 

die  den  Spanjaerd tot  gedaen  waeren? 

Moet  't  chriften  -  geloof  voort- ge- 
plant? Immers  zijn  foo  veel  mon- 

niken ordens,  welke  lichtelijk  twee 
mannen  fullen  uit-maeken.  Indien 

nochtans  de  koninginne  beliefde ,  Je- 
fuieten af  te  fchikken  :  zy  verfoch- 

ten  dan  herltelling  van  haer  in-ge- 
leide peningen.  Biard  en  Majje  had- 

den hier  ooren  toe :  liepen  'tge-eifch- 
te  geld  allerwegen  op-zaemelen;  als 
ftrekkendetot  voort-fetting  des  chri- 

ften doms  ,  onder,  af- gelegene  hei- 
denen. Men  kocht  eerlang  met  de 

vergae  derde  fchat  de  gefeide  koop- 
luiden  uit  :  fulx  de  volk- planting  den 

Jefuiten  voor  d'  helft  aen-ging.  Defe, 
tot  Port  R0yal2.en-gek.omen,  fmeeten 
alles  over  hoop.  Zy  fetten  Poutrin- 

court diervoegen  den  voet  dwars  ; 
dat  fich  benoodfaekt  vondklagtig  te 

vallen  aen  'tFranfche  hof,  wegens 
der  Jefuieten  overlaft ;  als  die  enkelijk 
toe  leiden  ,   om  alles  in  te  flokken. 

Terwijl  dit  ten  hoove  diende,  ban- 
denze  Poutrincourts  zoon,  bekleeden- 

de  deplaets  van  fijn  afweefende va- 
der, van  de  gemeinfchap.  der  kerk : 

kregen  den  mark-graef  Guercheville 
in  Frankrijk  aen  haer  moe» ,  die  aen- 
partinde  nieuwe  Maetfchappy  voor 
ettelijke  bedongen  peningen  foude 
draegen.  Zedert  ontlingenze  allerley 
wapen-rufting,  metael  gefchut  van 
den  jongen  koning  Luidewuk  de  dar- 

tiende s  en  vordere  giften  uit  de  ge- 
meinte  verzaemelt  voor  twee  nieuwe 

Accadifche  apoftelen.  Giller  t  du  Thet, 
een  gefleepen  man  uit  de  {ehe  orde , 

voerde 'jc  een  en  ander  over.  Het  liep 
nu  met  de  Jefuiten  alles  voor  wind. 

Zy  maekten  fich  meefter  van  Port  Ro- 
yal :  begonnen  een  fterkte  op  te  wer- 

pen aen  de  ftroom  pemtagouet.  Doch 
alhier  ftuite  de  gelukkige  voort  gang; 

want  d'Engelfche  hopman  Ar  gal,  der- 
waerds  gezeild,  wierd  door  du  Thet 

vyandelijk  bejeegend  ;  doch  betael- 
demet  gelijke  munt.  Du  Thet  felf , 

die  't  gefchut  eerft  lofle  ,  wierd  uit 
Argals  fchip  over  dwers  door-fchoo- 
ten.  Biard  en  Maffe  zijn  gevanke- 
lijk  gevoerd  na  Virgima,  en  deüeik- 
ten  aen  Pemtagouet  en  Port  Royal  ge- 
flecht. 

Tweede  Hoofd-Huk: 
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u "it  laft  des  Franfchen  koninx Francifcus ,  {tttejoan  Verazano 
van  de  Canarifche  eilanden 

den  ftreek  weftwaerd ,  in 't  jaer  vijf- 
tien honderd  vier  en  twintig  :  ont- 

dekte een  laege  Americaenfche  kuft, 

op  vier  en  dartig  graeden  ten  noor- 
den :  en  aldaer  naekt  volk ,  welk  ach- 
ter duinen  tegen  de  zee  feer  vrucht  - 

baere  beemden  bebouwde.  Zedert 

honderd  mijlen  langs  de  wal  noorde- 
lijk voort-gezeilt,befigtigde  een  land- 

fchap  volfchoone  wijngaerden,  tuf- 
fchen  de  takken  van  hooge  boomen 

in-gevlochten  :  liep  binnen  eenver- 
maekelijke  ftroom  :  ftapte  uit  aen 

't  eiland  Clandia ,  vol  boom-rijke  ber- 
gen, en  weinig  verder  op  't  vafte  land. 

Alhier  by  den  koning ,  gekleed  met 

i  een  konftig  gewrocht  herten-vel s 
i  beleefd  onthaelt ,  zeilde  by  een  boe- 
i  zem,  aen  wiens  mond  een  rotze  lag, 

|  twintig  mijlen  in  :  binnen  d'  inwijk 
{  deeden  haer  op  vijf  kleine  eilanden, 
;  buiten  gemein  vruchtbaer.   Zedert 
I  vond  hy  (na  dat  honderd  en  vijftig 
!  mijl  ten  noorden   vorderde  )   feer 

,  woefte    menfchen  ,    welker   kop- 

|  pen  by  beiré-huiden  en  zee-robben 
uit-ftaeken.    Hy  had  nu  Terreneuf 
aen  ftier  boord  :  wanneer  over  ftaeg 
na  Diepe  fmeet.    Verazano  dan  deed 

eenige  opening  van  de'  kuft  ,    die 
d'  Engelfche  zedert  naeuw- keuriger 
ontdekten  :  en,  dewijl  bevolkten, 
Nieuw  Engeland  noemden.  Ditftrekt   Befihnj- 

fich  uit  van  Pennohfcot  tot  d' uithoek  ̂ mg-van 
Cod  feventig  mijlen  :  heeft  fchoone  Engeland. 

Q^  have- 
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havenen  en  ftroomen  :  word  be- 

woondby  verfcheide volkeren,  wei- 
nig verschillende  in  fpraek  en  zeden. 

Hoewel  ieder  haer  eigen  opper-ge- 
fach-hebber  erkend ,  foo  is  nochtans 

meeft  aenfienelijk  de  Bashabes  van 

Pennobfcot .  De  boodem  is  fich  felf 

geenfints  gelijk  :  als  die  aen  d'eene 
kant  vol  lchoorie  boflchen.  groent- : 
(de  boiTchen  grimmelen  van  bevers) 
aen  een  andere  oord  rijftze  met  zan- 

'dige  en  {teenachtige  heuvels  ,  wel- 
ker valleyen  verftrekken  voor  hoo- 

ven  en  koorn-velden.  De  Oceaen  le- 

vert overvloedig  kabeljaeuw.  Pen- 
nohfcot, in'tnoordelijkfte  deel  gele- 

gen ,  heeft  een  groote  boezem  vol 
fchoone  eilanden:  tegen  haer  hoog 

gebergtftaet  veeltijds  een  holle  zee. 

TuïTchen  't  gebergt  valt  de  ftroom 
Chovacoet ,  weder-zijds  bewoond  van 
verfcheide  landaerd.  Majfachufets 

fpand  de  kroon  bovenalle  geweiten 
in  Nieuw  Engeland.  Hier  leggen 

koorn- rijke  eilanden ,  bequaeme  ha- 
vens, vermaekelijke  hooven  ,  on- 
telbare moerbeefie-boomen.  d'Uit- 

hoekcWfteekt  een  hoog  zandig ge- 

bergte zeewaerd :  achter  welk  fchui- 
len  deStaetenBaey  en  FuykBaey.  By 
orde  des  Engelfchen  koninx  Jacob , 

tophams  voer  Joan  Popham  by  den  mond  der 
verrichting,  ftroom  Sagadahoch  in :  bouwde  aldaer 

op  een  half  eiland  defterkte  fant  Ge- 
orge :  verftohd  uit  d'ingezetenen,hoe 
langs  de  rievier  landwaerd  men- 
fchen-ete^s  woonden  ,  welker  tan- 

den drie  duimen  lang  by  den  mond 
uitftaeken  :  hoe  de  duivel  Tanto  haer 
alle  maenden  eens  verfcheen  ,  en 

jammerlijk plaegde.  ~M.etP0phams2.i- 
Jijvigheid  kraemde  de  nieuwe  volk- 

planting wederom  na  Engeland  op. 
Zedertis'twerknu  en  dan  her  vat  by 

d'Engelfche  hopmannen  Argal,  Hob- 
fon ,  Hunt,  Smith,  Darmeren Roerafo 
maer  de  toeleg  had  geen  gelukkige 

uitflag.  Onaengefien  de  voorige  Hech- 
te togten ,  is  binnen  Londen  een  maet- 

fchappy  opgerecht ,  die  een  vloot  na 
Nieuw  Engeland Tchikten.  Den  feften 

van  Herfft-maend  des  jaers  feftien 
honderd  en  twintig  gingze  uit  Pley- 
mouth  onder  zeil :  geraekte  ,  na  elf 

weken,  binnen  d'inwijkcW,  vier  mij- 1»« len,  ruim,  rondom  bewaflchen  met 

eiken-jenever    en  pijn-boomen  uit 
zandige  duinen,  welker  boven  grond 
een  fpit-diep  vruchtbare  aerde heeft, 
't  Volk  ,  te  land  geftapt,  vond  ette- 

lijke ledige  hutten  en  kooren  ineen 
mand  begraeven  ..  Wettelijk   voort 

gezeild  wierpen  't  anker  in  een  vifch- 
en  vogel-rijke' haven ,  befpoelende 
een  vermaekelijke  landfdou  ,  door- 
waeterd  van  verfchebeeken:  vonden 
akkers  eertijds  bezaeyd;  doch  geen 
menfehen.    Alhier  bouwdenze    op 

een  hooge  grond  't  vlek  Pleymouth,  "tV 

nevens  fpringende  fonteinen.   Ne-  *""* gen -tien    huifgezinnen  ,   behalvén 
d' een-loopende  gefellen  ,  lloegen 
fich  ter  neder  in  twee  rijen  hutten . 

Dit  getal  groeydete  mets  aen  door 
niéuwe  volk-planting  ,  uit  Engeland 

afgefchikt  :  alfoo  't  land  allerlei  le- 
vens -  middelen    overvloedig    ver- 

fchafte.  Behalvén  d'  aerd-gewaïïcben, 
hennep,  vlafch,  wijn-gaerden,  ka- 
ftaenjen ,  cederen,   aerd-beezien, 
heeft  't  omleggende  land  overvloedig 
patrijfen,  endvogels,  ganfen,  fwae- 
nen ,  kalkoenen,  _  duiven  en  een  ge- 

dienftig beeft  moffe:  dit  wijkt  in  groot-  f"h heid  niet  voor  een  os  :  anderfints  mo£ 
ontleend  het  iets  van  verfcheide  die- 

ren; want  de  kop  met  breede  hoor- 
nen gelijkt  na  een  bok,  de  nek  na 

een  hert :   voorts  heeft  het  korte 

maenen,  lang  hair  gelijk  een  eland, 
een  groote  quabbe  onder  de  ftrot, 
lange   beenen  ,    koeije  -  voeten   : 
't  vleefch fmaekelijk  word  by  d'  inge- 

zetenen tot  winter  -  voorraed  ge- 
droogt.  Om  de  moffen  te  vangen,  be-  . 
fettenze  een  groote  hoeklan ds :  ftoo- 
ken  wijd  en  zijd  vuuren :  loopen  hal- 
ve-maens-gewijstot  malkander  zee- 

waerd toe :  en  drijven  't  wild  te  mets 
na  't  water:  alwaer  andere  in  booten 
gewapend  oppafïen  ,  die  de  moffen, 
geneegen  totfwemmen  afmaeken. 
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\leuw-  Nederland  tenztïid-we- 

jften  bepaeld  door  Virginia, 
Sftort  ten  noord-ooften  tegen 

Nieuw -Engeland,  in  't  noor- 
den befpoeld  van  de  Stroom  Canada, en 

tegen  de  ft  randen  door  d'Oceaen ,  blijft 
noord-weftelijk  landwaerd  onbekent. 

d'Eerfte  ,  die  dit  gewefl  aen-deed 
was  Henrik  Hudfon.  Defe:,  gehuurt  by 

d'Ooft-Indifche  Maetfchappy ,  om  in 
't  noorden  van  America  een  doorgang 
te  foeken  na  China  ,  ging  zeil  met 

'tjagt  de  Halve  Maen ,  op  't  jaer  feftien 
honderd  en  negen.  Voor  Terreneuf 

wierp  hy  't  zuid- wettelijk  over  ftaeg : 
geraektein  eengrooterievier :  aldaer 

by  twee  mannen  met  elands  huiden 
bekleed  :  en  zedert  gelukkig  binnen 

Amflerdam.  Nieuw  -  Nederland  aldus 
ontdekt  ,  maekte  veel  koopluiden 

gaende  ,  om  de  voet  van  een  vafle 
handel  hier  te  veftigen.  Weshalven 

verfochten  en  verkreegen  op  't  jaer 
feftien  honderd  en  veertien  een  gunft- 

brief  by  d'Algemeine  Staeten  in  's  Gra 
venhage  ,  ten  einde  Nieuw-Nederland 
bevoeren  met  uit-fluiting  van  andere. 

Ernftig  wierd  nudevaertbydehand 

gevat.  Adriaen  Blok  en  Godipi  ont- 
dekten eerlang  alhier  verfcheide  ku- 

iten ,  eilanden  ,  havenen  en  ftroo- 
men.  Onder  de  ftroomenis^M^»- 
hattans  of  Groote  rievier  verre  de  voor 
naemfie  :  als  welke  met  twee  wijde 

monden,  befpoelende 't  magtig  eiland 
Matouwacs  ,  in  d'Oceaen  uit-waterd. 
De  zuidelijke  mond  word  genaemt 

Port  May  of  Godijns  Bay  :  midden- 

weegs  leid  't  Staeten-eiland ,  en  wei- 

nig hooget't Manhattans  ,  alfoo  ge- 
■  noemt  na  het  volk,  welk  aen  d'ooft- 

zijde  der  ftröom  'tvafte  land  be- 
woond. Dit  zijn  wreede  en  wreeveli- 

ge  menfchen,  vyanden  der  Hollanders: 
gelijk  ook  vande  Sanhikans ,  die  den 
weftelijken  oever  beflaen.  Opwaerds  J 
leggen  de  Makwaes  en  Mahikans,  die 

geduurig  elkander  beoorlogen  :  ge- 
lijk voorts  alle  deinwoondersaende 

wed  zijde  der  ftroom  Manhattan  veel- 

tijds in  wapenen  ftaen  tegen  die  d'00- ftelijke  walinhebben.  En  defe  voeden 
infchelijx  geduurige  parcyfchap  met 
d 'Hollanders ,  daer  d'andere  volkeren 
ten  weften  goede  vriendfchap  onder- 

houden. Op  een  klein  eilandeken, 
dicht  onder  de  ftrand  der  Makwaes , 

lag  eertijds  een  fterkte,  voorfienrnct 
twee  gotelingen  en  elf  fteen-ftukken, 

doch  is  eindelijk  verlaten. Op  't  eiland 
Manhattans  leid  Nieuw- Amflerdam  , 

vijf  mijl  van  d'Oceaen.-meteen  ty  lopen 
de  fchepen  aldaer  uit  zee  ter  reede.  De 
ftad  heefteen  aerde  fterkte. Binnen  de 

fterkte  ftaet  op  't  uiterfte  bolwerk  na 
de  rievier  een  wind-moolen,  enfeer 
hooge  ftaek  ,  by  welke  een  vlagge 

wordopgehaeit,  wanneer  eenigvaer- 
tuigin  Godijns  bay  haeropdoed.  De 
kerk  rijft  met  dubbeld  verheeven  dak, 
tuiïchen  welk  een  vierkantige  toorn 
boven  uitkijkt.  Ter  eener  kant  leid 

't  gevangen-huis  :  ter  ander  zijde  des 
tempels  de  wooning  der  flotvoogd. 

Buiten  de  wallen  zijn  d'huifen ,  meelt 
&ooï  Amfl  er  dammer  s  §zi\mvciz.ïi.  Aen 
de  waterkant  ftaet  galg  en  wip.  Een 

prachtige  ftads  -  herberg  beftaet  d'af- gelegenftehoek.  TufTchen  de  fterkte 
endefeherbergiseen  ry  van  bequae- 
me  wooningen  :  onder  welke  af- ftee- 
ken  de  pakhuifen  der  Weft-Indïfche 
Maetfchappy.  Voorts  heeft  Nieuw- 
Nederland 'doorgaens  befiens-waerdi- 
ge  watervallen ,  uit  hooge  rotzen  ne- 

der geftort,  ruime  kreeken  en  killen, 
verfche  meiren  en  beeken  ,  aengenae- 
me fonteinen  en  water- wellingen ,  die  Heiifaeme 
by  winter- tijd  rooken  ,  des  fomers 
feer  koud  zijn ,  en  nochtans  veilig  ge- 

dronken werden.  OndertufTchen  lij- 
den d'inwooriders  nooit  overlaft  van 

de  vloed  :  noch  uit  zee,  dewijl  met 

fpring-ty  't  water  Hechts  een  voet 
hooger  wafcht  :  noch  met  op-water, 
welk  alleenlijk  eenige  laege  landen 

plas  fet  voor  een  korte  tijd,  en  de  fel- 
ve  metflibbe  vetmaekt.  De  zee  kuit 
valt  heuvelachtig  uit  zand  en  kley : 
weshalven  allerlei  kruid  en  geboomte 

Q^2  over- 
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overvloedig  voort  -  breagt.  't  Eiken- 
hout wafcht  gemeinelijk  feftig  en  fe- 

ventig  voeten  hoog  ,  meeft  fonder 
quaften  ,  weshalven  feer  bequaem 

tot  de  fchip-bouw.  De  nooten-boo- 
rneti  verfchaffen  een  heete  en  duur- 
faeme  brand  :  en  een  wonderlijk  be- 
fchouwen ,  wanneer  de  boflchaedjen 
worden  aengeftooken  :  het  zy  om 
een  vryer  jagt  te  hebben  :  het  zy  om 
de  grond  tot  bouwery  te  ontleedden. 

Sommig  gewafch  uit  Holland  lier- 
waerds  gevoerd ,  aerd  beter  als  in  Hol- 

land felf  :  namentlijk  ,  appel ,  peer, 

queen ,  kers,  pruim ,  ael-beezie ,  apri- 
koos,  kruis-dooren  ,  mifpel  ,milka- 
ton  en  ajuin.  De  wijngaerden  waf- 

fchen  aller  wegen  in 't  wild  :  en  drae- 
gen overvloedig  blaeuwe,  witte,  muf- 

kadellen  en  fpek-druiven.  Eenigetijd 
herwaerds  hebben  fommige  met  ge- 

lukkige uit-flag  'twijn-perfenonder- 
ilaen.  De  wijn  behoeft  geen  Rhijn- 
fche  of Franfche  te  wijken.  Alle  aerd- 
gewafch,  onder  de  Duidfchen  bekend, 
wordindehoovengeteelt.  De  water- 

limoenen ,  niet  min  fmaekelijk  als  ««« 

gefond  ,  hebben  ,  tot  rijpheid  geko-  mm men  ,  de  groote  van  een  gemeine 
kool.  d'Engelfche  drukken  uit  defelve 
een  nat ,  welk  den  Spaenfche  wijn 

geenfmts  foude  toegeven,  indien  niet 

haeftig  aen  'tzuurenfloeg.  Dekala- baffen   uitgehold   verftrekken  voor 
water-vaeten.  Tabak  krijgt  bladeren 
lang  vijf  vierendeel.    De  pepoenen 

vallen  weelig  en  aengenaem.  Detar-^» 
we ,  gezaeyd  in  kuilen  fes  voeten  van 
elkander ,  fchiet  hoog  en  fchielijk  op  : 
fulx  't  onkruid  onder  ftikt.  Turkfche 
boonen  ,  nevens  de  tarwe  geplant, 
vlechten  haer  rondom  de  ftruiken. 

Graeuwe  erweten  flaegen  hier  foo-  «*w 
daenig ,  dat  tvveemael  's  jaers  op  een 
akker  gewonnen  worden.    Genees- 

kruiden en  indigo  wafTchen  overvloe- 
dig in  't  wild.    De  garft  kan  boven 

't  hoofd  toegeknoopt.  Voorts  geven 
allerley  bloemen  een  aengenaem  ge- 
ficht  en  reuk.  't  Gebergte  beftaetuit  j«* 

vol-aerde,  ofeenkley  ;  bequaem  tot  ngt fchotels  ,  potten  en  tabaks-pijpen  te 

bak- 

' 
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bakken.  Elders  is  ook  overvloed  van 

berg-kriftai  en  Mofcovifchgias.  An- 
dere bergen  leveren  marmor,  ferpen- 

tnfii-tï)iï,  blaeawe  en  hert-fteên.  Enhoe- 
,;  wel  de  Nederlanders  nooit  veel  moei- 

tehebben aen-gewend,  om  na  mijn- 
ftofien  te  graeven ,  het  zy  niet  fterk 
genoeg  ,  het  zy  om  niet  andere  de 
tanden  waterig  temaeken  :  foobiijft 
het  echter  buiten  tegen-fpreken ,  dat 
d'onder  aerdfche  kuilen  der  bergen goud  en  filver  verbergen.  Wanneer 

't  opperhoofd  Wïlhem  Kieft,  'm  'tjaer 
feftien  honderd  vijfenveertig  ,  d'In- 
diaenfchetolk  Agheroenfe  gebruikte! 

(teneinde  door  hem  d'onluften,  ge- 
reefen  tuflchen  de  Weft-Indifche 

Maetfchappy  en  't  woefte  volk  Mak- 
waes  ,  ter  neder  leide)  befchouvvde, 

hoedegefeidetolk  'taengeficht  met 
geel-blinkende  verve  beftreek.  Kiep 
oordeelde  eenig  koftelijk  berg-werk 
te  fchuilen  in  dit  werk-tuig  :  ftelde 
Agheroenfe  te  vreden  :  bragt  het  in  de 
fmelt -kroes  :  kreeg  twee  fïukjens 
goud ,  waerdig  drie  gulden.  Hy  hield 
't  geheim  ftil :  haelde  een  emmer  vol 
ftoffe  van  den  berg  by  Agheroenfe  aen- 
gewefen  met  gelukkige  uitflag ,  alfoo 
deftofTegoud  leverde.  Kieft  meinde 
nu  iets  groots  gevonden  te  hebben : 
vaerdigt  Arend  Corfen  Nieuw -haven 
met  de  üorTena  Holland.  Doch  alfoo 

'tfchipnooittevoorfchijn  quam,  ge- lijk ook  namaels  niet  de  fluit  dé  Prin- 

ces ,  welk  'topper-hoofd  Ai<?// voerde, die  fich  voorfien  had  van  de  voor- 

noemde berg.ftof,  bleef  't  nader  on- 
ty»  derfoek  fteeken.  De  ingezeetenen, 

'/;  verfcheidentlijk  verdeelt,  komen  on- 
derling overeen,  belangende  'tfchil- deren  deriicchaemen,fchilden,  knod- 

zen  en  richel-werk  binnen  de huifen. 
Hier  gebruikenze  verven ,  of  uit  plan- 

ten geperfi  ,  of  uit  fijn  gedampte 
fteenen.  Devoornaemfteplantisden 
meke  niet  ongelijk ,  behalven  dat  een 
ftruik  veel  fcheuten  krijgt  en  rood- 

'  bruinebeefien  :  welker  nat  in  de  bin- 
nen baft  van  boomen  vergaedert  te- 
gen defonne  te  droogen  geleid  werd: 

en  gedroogt  in  fakjens  bewaerd.  De 
inwoonders  temperen  de  verve  met 
water,  en  beftrijken  dan'tlicchaem: 
geeft  'tfchoonfte  purpur,  dat  ergens 
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te  vinden  is.  Haer  fch  il  deryen  ver- 
toonen  fchepen ,  boomen  en  dieren  ; 
dochfeerrouw.  ïnplaets  van  pluimen 
tooyenze  ftch  met  geürikr  hair  vol 

fnoertjens;   't  Hair  heeft  een  hoog-  haircie- 
roode  verve  en  verwonderens-waer- rtui : 
dige  glans ,  welke  noch  verblikt,  noch 
door  regen  afgaet.    De  paerden  in  paerdem 
Nieu-Nederland  zijn  of  uit  Engeland 
of  V  Uitrechtfche  Sticht  gebragt.    De 

Sttchtfche  overtreffen  verre  d'Engeï- 
fche.    Beide  blij  ven  een  wonderlijke  haer  ziekte: 
ziekte  onderhaevig,  waer  aen  rnee- 
nige  binnen  weinig  uuren  fterven. 

't  Selve  quaed  treft  de  koebeeflen ,  als 
op  verfche  gronden  weiden.    Doch 
hier  tegen  fïrekt  tot  genefing  hooy   j 

gewafTchen  in  brakke  valleyen.  d'Ae- 
ker-bofTchen  meften  overvloedig  ver- 
kens  ;  die  met  Turkfche  tarwe  ge- 

voed  worden  geven   'tfmaekelijk- 
fte  fpek.  De  fchaepen ,  hoewel  wee-  fihae^m  -. 
lig  voortfetten  ,  worden  Ichaers  aen- 
gehouden ,  ter  oorfaek  de  volkplan- 

tingen geen  volk  kormen  miffchen, 
om  wacht  te  houden  tegen  de  wol- 

ven.   Ook  geeft   't  herten  -  vleefch 
fuik  een  vervulling ,  datze  de  fchae- 

pen dies  te  meer  konnen  miffchen. 
Voorts  zijn  hoenders  ,  kalkoenen  , 

ganzen ,  end- vogels ,  duiven  en  ander 
pluim-gediert  wel  te  bekoomen.  De 
leeuwen,  welker vachten éltidzaënen  leeuwen-. 
ter  markt  brengen ,  vangenze  op  een 

hoog  gebergte  ,   vijftien  dag-reifens 
zuia-wefieJijk  af-gelegen.  Hier  val-  behm,baer 

Ien  ook  veel  pek-fwarte  beiren,  fchu  w  T^ke 
voor  menfchen  ;  doch   aengeranfl: , 
loopen  op  de  jaegers  los  toe :  floppen 
eerfl  de  wonde  met  een  prop  blaede- 
ren  :   en  ,  indien  de  fchutter  onder- 
tuflchen  fich  bergt  in  een  boom ,  klim- 

men na  om  hoog  ,   fteeken  't  hoofd tuflchen  de  beenen  en  vallen  neder  - 
waerd.    Zy  flaepen  geduurende  de 
winter :  fes  weeken  ieggenze  op  een 

zijde,  en  even  foo  lang  op  d' andere, 
zuigende  aen  haer  poot.  Een  kreu- 

pel bofch   of  hol  gebergre  verflrekt 

voorflaep-plaets.  Op  de  grenzen  van  farww- 
Canada  worden  nu  en  dan  beeflen  ge-  e 
fien  ,   gelijkende   eenigfints  na  een 
paerd  :  hebben  geplitfte  klaeuwen  , 
ruige  maenen  ,  een  hoorn  recht  aen 
't  voor-hoofd ,  een  flaert  als  de  wilde 

0^3 
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fwijnen  ,  fwarte  oogen ,  een  herten- 
hals  beminnen  de  naerfte  wildernif- 
fen:  zijn  fchuvvvan  malkander:  fulx 

't  mannetje  nooit  nevens  't  wijfje 
weyd  ,  dan  alleenlijk  wanneer  tot 

voort-teeling  vermengen ,  Thans  leg- 
genze  haer  wreedheid  af ;  foo  haeft 
de  teel-tij  dover  is,  vallen  niet  alleen 
ander  wild;  maer  felf  haer  eigen  ge- 

mrk-waer-  flachtaen.  Ten  zuiden  op  Nieuw-Ne- 
digeeeim-  fajfafc  boodem  vindmen  veel  eelan- 

den;  heeften  die  ,  volgens  Erafmus 

Stella  ,  een  middel-flag  uit-maeken 
tuffchen  harten  en  paerden.  Zy  fchij- 
nenby  deDuitfchers  haer  benaeming 
te  ontkenen  van  elende  :  ter  oorfaek 

aen  deminfte  wonde, hoewel  ander- 
fints  fterk ,  fterven .:  als  ook  nadien 
veeltijds  met  vallende  ziekte  gequeld 
zijn.  Zy  draegen  breede  getakte 
hoornen ,  een  korte  ftaert ,  een  ruige 

nek  ,  veranderlijk  hair  ,  na  de  ver- 
fcheidendheid  des  jaer-gety  ,  wijde 
en  lange  ooren,  uitfteekende  lippen, 
kleine  tanden  ,  een  dikke  Kuit  ,  die 

niet  licht  kan  door-gehouwen.    De 

wijfjens  verfcheelen  van  de  mannet- 
jens  ,  datze  geen  hoornen  hebben. 
Beide  konnen  licht  tam  gemaekt.  Na 

gejaegt  fpouwen  heet  water  op  de 
honden  uit.  Zy  hebben  groote  kracht 
in  haer  klaeuwen  ,  fulx  met  eenflag 
een  wolf  dood-fmijten.  Haer  vleefcfa, 

verfch  of  gezouten ,  geeft  goed  voed- 
fel :  de  klaeuwen  genefen  de  vallende 

ziekte.  Doch  geen  wild  is  hier  over-  hm 

vloediger  dan  d' harten  ,  die  allent- 
halvcn  met  groote  troppen  weiden. 

Als  voor  wolven  of  wild-fchutten 
vluchten  ,  nemen  veeltijds  den  loop 
na  de  ftroomen  :  begeven  haer  te 
water  :  alwaer  in  meenigte  gevan- 

gen worden ;  want  terwijl  over-fwem- 
men,  fchrikken  door  de  weer -galm, 
die  van  't  gebergte  komt  ,  gemaekt 

door  de  jaegers  die  d'  ander  oever beflaen  :  waerom  geen  land  derven 
aen-dóen  :  middelerwiji  binden  de 

jagers  houten  te  zaemen  ,  met  wel- 
ke na  de  harten,  te  mets  af-geflooft, 

afdrijven.  Voorts  voed  Nieuw  -  Ne- 
derland veel  mufcus-katten  ,  byfon- der 
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der  op  waterige  gronden.  Defe  hee- 
ften zijn  boven  gemein  fchoon : 

de  huir  door  fwarte  vlakken  aerdig 
onder  fciieiden  :  de  bek  ftaet  vol 

fcharpe  tanden  :  de  Itaerten  fleepen 

ter  lang  achterna..  Veele  geleerden  zin- 
twiften  wegens  de  zivet ,  of  het  na- 

men tlijk  'tzaed  der  zivet-katten  is : 
■Cardanus  dreef fulx ;  maer  is  hyjulim 
Scalïger  diefwegen  grondig  weder- 
leid.  Matthiolus ,  wiens  gevoelen 
verfcheide  omhelfen ,  houd  het  zi- 

vet te  zijn  der  katten  fweet  ,  alfoo 

't  felve  o  vervloedigft  vergadert  wort , 
wanneer  defe  beeften  door  tergen 
moede  gemaekt,  hijgen.  Doch  dewijl 

't  fweet  van  'tganfche  lijf  af  drupt, en  nochtans  niet  over  al  zivet  levert, 

foo  kan  't  fweet.  geen  zivet  wefen. 
Andere  keuren  zivet  voor  een  af- 

gang der  katten.  Defe  verdeelen  alle 
afgang  in  een  onnutte ,  ais  fweet ,  et- 

ter, drek:  of  in  een  dienftige,  ge- 
lijk melk  en  zaed  tot  teeling.  Onder 

de  laetfte  zoort  moet  zivet  geree- 
kent.  Want  waerlijk  't  is  niet  anders 
als  een  afgang  indeklierigepartyen 
omtrend  het  baer-lid  of  mannelijke 

roede ,  door  in  ge'fchapen  kracht  ge- 
maekt :  even  gelijk  de  lever  't  bloed, 

d'uyers  en  vrouwen  borften  melk, 
d'ooren  vuiligheid  ,  d'adders  vergif 
tuHchen  haer  tanden  voortbrengen. 
Ondertuffchen  zijn  de  katten  met 

haer  zivet  verleegen:  waerom'tfel 
ve  quijt-maeken  door  vrijven  tegen 
boomen  :  en  vriendfchap  bewijfen , 
aen  die  het  in  de  kooyen  met  een  le- 

pel af  ftrijken.  Doch  boven  alle  wild, 
leverd  Nzeuiv-Nederlandfoeilijx ,  vol- 

gens d'oog  getuige  Adriaen  van  der 
Donk ,  ftijf  tachentig  duifend  beevers. 

~  Plinius  verhaelt,  hoe  defe  beeften 
haer  fweferkens  af-bijten  ,  en  fulx 
den  jaegers  vertoonen  :  aifoo  om  de 

fweferkens  ,  feer  dienftig  genees- 
middel tegen  onzinnigheid  ,  nage- 
boorte ,  ophouden  der  Honden, 

hoofd  fwij  meling,  jicht,  verlamming, 
buik-  en  tand-pijn ,  verduiftering  van 
oogen  ,  vergif  en  voet-euvel ,  ge- 

^focht  worden.  Doch  Plinius  taftby- 
fter  mis  ;  want  de  beevers  hebben 

f  feer  kleine  fweferkens ,  aen  't  rugge- 
been  binnen  in'tlijfdiervoegen  vaft: 
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dat  de  felve  niet  konnen  quijt  rae- 

ken  ,  dan   te  gelijk   met  't  leven. 
Voorts  levenze  in  't  water  en    op 
'tland ,  by  troppen  te  zamen ,  in  ne- 
flen  van  hout  getirnmert  over  loo- 
pende  water.  De  nellen  verdienen 
geen  gemeine  verwondering  :  wor- 

den aldus  toegefteld.    De  beevers 
brengen  èerft  te  zamen  alle  los  hout, 

'tgeen  lanx  de  rievier  vinden  =  en 
wanneer  hier  te  kort  fchieïen ,  bijten 

in  't  naeft  gelegen  bofcli  de  fmake- 
lijkfle  boom-balten  rondom  af:  fcha- 
ven  dan  met  de  flag-tanden ,  die  twee 
boven  en  foo  veel  onder  aen 't  voor- 
He  tand-vleefch  uitfleken  ,  door  de 
ftam  heen  :   tot    de  boom   neder- 
plotft:  wanneer  voorts  de  Hukken 
op  gelijke  wijfe  korten ,  na  vereifch 

der  voorgenoome  timmering.  't  Wijf- 
jen    voert    de   ftukken  op  de  rug, 

't  mannetje  befliert  de  felve  achter, 
ten  einde  niet  afvallen.    De  neften 

rijfen  kondig  tot  vijf  verdiepingen 
hoog:  boven  tegen  de  regen  met  kley 

toegefmeert :  in  't  midden  jf   een 
doorgaende   opening  :   om    in   de 
ftroom  te  duiken  ,  foo  haeft  men- 
fchen  vernemen.  Weshalven  ook  by 

beurten  een  uit  den  hoop   fchild- 
wacht  houd ,  en  's  winters  een  twee- 

de 't  water  open  houd  ,   door  ge^- 
duurig  bewegen  der  ftaert.  De  flaert 

is  platachtig  fonderhair,  en'taenge- 
naemfte  vleefch ,  welk  ergens  voor 
lekkerny  verfchaft  word.  De  beevers 
dragen  feflien  weken  :  krijgen  eens 

'sjaers  vier  jongen ,  die  even  als  jon- 
ge kinderen  fchreyen   en    zuigen; 

want  de  moeder  rijft  ophaerachter- 

fte  pooten ,  en  geeft  t'eilekens  aen twee  ieder  een  borft  ,  alfoo  Hechts 
twee  borften  heeft  tuiTchen  de  voor- 
fte  beenen  :  en  defe  zijn  niet  onger 

lijk  der  honden  :  d'achterfte  komen 
met  die  van  ganzen  eeniger  maeten 
over  een.  Weder-zijds  der  fchamel- 
heid leggen  twee  gefwellen  ,  binnen 
byfondere  vli.efen  beHooten.  Uit  de 
fchamelheid  fweet  een  ooliachtige 
vocht ,  met  welk  zyalle  deelen  des 
lichaems,die  bereiken  konnen  ,fme- 
ren ,  om  niet uat  te  worden.  Van  bin- 

nen gelijkenze  na  een  opgefneeden 
varken  :  leven  by  blaederen  en  ha- 

ften : 
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ften :  beminnen  buiten  gemein  haer 

jongen:  de  wind-hairen  ,  boven  de 

rugge  glimmend'  uit  kijkende ,  vallen 
des  foomersaf,  en  waffchen  weder- 

om tegen  den  herfft :  zijn  kort-halfig: 
hebben  flerke zeenuwen  enfpieren  : 

"  maeken  in  't  water  en  op  land  een 

fnelle  beweeging  :   befet  van  men- 
fchen   of  honden  ,    bijten  vinnig. 

ufimm  't  Rechte  eafiorium,  foo  koftelijkge- 
hoedmig.    war(jeert  by  de  genees  -  meefters  , 

zijn  lankwerpige  fweferkens  ;  niet 

ongelijk  een  rimpelige  peer  ,  wel- 
ke aen  't  ys-been  der  bever  -wijf- 

jens  vaft hangen :  d'lndiaenen  kerven 
de  klootjens  van  de  mannetjens ,  de- 

wijl geen  caflorium  uitmaeken  ,  on- der  haer  tabak.     De  lucht  boven 
Nieuw  -  Nederland  heeft  ook  allerley 

gevogelt.  Behal ven  d'  haviken ,  fper- 
wers,  fteen-krijters  en  andere  roof- 

voogels ,  is  alhier  overvloed  van  aren- 
den onderling  onderfcheiden ;  want 

,  fommige  zijn  graeuwachtig  ,  andere 

bruinder  ,  behalven  "t  hoofd ,  hals  , 

flaert|n  flag-pennen,  die  een  fpier- 
witte  verve  vertoonen.  Alle  hebben 

een  vaft  lichaem ,  beenderen  fonder 

merg,  de  klaeuwen  lang  een  mans 

vinger ,  cfe  fnebbe  fterk  en  krom ,  de 

herfenen  droog  ,   d'  oogen  klein  en 
hol ,  de  vederen  hard ,  de  rechter  voet 

grooteralsde  flinker,  beide  leelijk, 

't  bloed  grof,  d' afgang  feer  Hinken- 

de. Zy  onthouden  haer  meeft  in  ou- 
de bofTchaedjen  ,  welker  grond  van 

ruigte  ontbloodleid,  als  ook  nevens 

't  water :  dewijl  op  vifch  aefen ,  en  al- 

lerley gevoogelt  verfcheuren  ,    en 

felf  konijnen  ,  haefen ,  fchild-padden 
en  ander  vier-  voetig  gediert  in  de 

luchtweg  fleepen :  ja  taften  elkander 

■  aen ,  wanneer  verhongert  zijn.  Som- 
mige arenden  vliegen  ten  buit  op  den 

middag :  andere  met  't  rijfen  der  fon- 
ne.  Zy  vallen  gelijk  een  blixem  op 

'tna-gejaegde  aes.  Drinken  weinig, 

aengefien  't  bloed  der  beeften  voor 
drank  verftrekt.  Zijn  boven  gemein 

geil ,  fulx  meer  als  dartig  mael  daegs 
te  zamen   vermengen  ,  niet  alleen 

met  haers  gelijk  ;  maer  zelf  met  de 

wijfjens  der  haviken  en  wolvinnen. 

Zy  broeyen  de  groote  eyeren  uit  in 
dartig  dagen,  de  kleinder  in  twintig. 

Arenden 
haer  aerd. 

Krijgen  doorgaens  twee  of  drie  jon- 
gen :  welker  oogen  tegen  defonne- ftraelen  keeren.  Indien  defe  fonder 

toe-knikken  'themels-licht  befchou- 
wen,  voedenzeop  :  an derfin ts, die 
fuik  een  proef  niet  konnenuit  ftaen, 

worden  buiten 't  neft  geworpen.  De 

jongen ,  als  beginnen  vlug  te  zijn ,  bo- 
ven in  de  lucht  gevoert ,  en  aidaer  aen 

haer  felf  gelaeten ,  worden  by  d'  oude 
onder- vangen ;  en  door  defelve  weg- 

gejaegt,  wanneer  bequaem  zijn  ten 

roof  te  vliegen.  Verwonderens-waer- 

dig  is  haer  fcherp  gefigt ;  want  verhe- ven onder  de  wolken  verre  buiten 

's  menfchen  oog ,  befchouwenze  ech- 
ter't  kleinfte  visjen  irl  de  ftroom, 

en.  een  fchuilende  haes  tulTchen  de 
ftruiken.  Haer  adem  ftinkt  leelijk : 
waerom  ook  de  licchaemen  haeft 

verrotten ,  aen  welke  knaeuwen.  En 

hoewel  geil  zijn ,  levenze  lang :  fter- ven  meeft  door  honger,  dewijl  de 
fnebbe   by    ouderdom   diervoegen 

krom  wafcht,  dat  niet  konnen  ope- 

nen. Weshalven  eindelijk  in  'top- 

perfte  der  lucht  tegen  de  fonne  in- 

vliegen ;  in  de  koudfte  ftroom  neder- vallen  :  haer  vederen  niet  fonder 

klamfweet  uit-pluifen  :  en  alfoo  den 

adem  geven.  Maer  behalven  de  ge- 
noemde roof-voogels  valt  hier  een 

overvloedige  meenigte  reigers,  pi- 
toors  ,   ravens  ,    kraeijen  ,  uilen  , 

fwaluwen ,  vinken,  ys-vogels,,  tuin- 
fluipers,  korhoenders,  faifantenen 
winter -koninxkens.     Onder    vele 

munten  uit  de  fpechten  metfchoone  w 
vederen   en  kuiven.    Defe  pikken  ̂  

groote  gaeten  in  de  boomen  :  en 
maeken  hierdoor  een  geluid,  alsof 

houd-hakkers  aen'tbofch  arbeiden. 
De  duiven  vliegen  byfulke  troppen,  & 
dat  d'  lndiaenen  na  de  broey-neften 

metopfet  verhuifen  :  alwaer  de  jon- 

gen ,  met  honderden  uit  de  neften  ge- 

ftooten ,  een  maen  d  lang  voor  'tgant- 
fche  huifgefin  ten  fpijs  verftrekken. 
Vorders  heeft  Nieu-w-Nederland  een 

wonderlijk  vogeltje,  ftijf  een  duim  *«■ 

lang ,  vol  glinftereride  vederen ,  zui- " gend  aen  bloemen  gelijk  debyen  :  is 
foo  teeder,  dat  met  water  gefpuit 
aenftonds  fterft,  en  gedroogt  voor 
een  vreemdigheid  bewaerd  word. 

Maer 

se 
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■•  Maerdit  ge  weft  blijft  buiten  gemein 
voorfien  van  kalkoenen ,  welker 

getal  niet  minder  verwondering  ver- 
dient ,  als  de  fmaekelijkheid  en 

grootheid;  want  zy  troppen  aller 

wegen  by  veertig  en  vijftig  te  za- 
men:  Weegen  door  den  bank  by  dè 

dartig  en  meer  ponden  :  worden  ge- 
fchooten,  ofaèneenlok  aes,  d' an- 

gel verbergende,  gevangen.  In  de 
lente  en  herfft  grimmelen  de  wate- 

ren alhier  van  fwaenen  ,  ganzen, 
pijl  -  flarten ,  teilingen  ,  fmienten , 
duikers  ,  ael-fcholfers  en  pelikae- 
nen ,  behalven  ander  vreemd  ilag , 
welk  Europa  niet  kend.  Devifch-rij- 
ke  ftroomen  en  melren  verfchafTen 

fteur,  falm,  karper,  baers,fnoek,voo- 
ren,bliek,  allerley  ael,fpiering,fonne- 
vifch ,  den  poft  in  fmaek  gelijk ,  en 
gulletjens,  die  fich  by  water-vallen 
laeten  grijpen.  De  zee  levert  krab- 

ben ,  met  en  fonder  fchelpen ,  zee- 
haenen  en  paerdjens,  robben  ,  ka- 

beljauw, fchelvis,  wijting,  haring, 
makreel,  rog,  fchol,  bot,  fteen- 
braezem ,  fchild-padden  en  oefters, 
welker  fommige  een  voet  lang  zijn, 
en  peerlen  hebben  ;  doch  weinig 

bruin.  Onder  vergiftig  gediert,'t  geen 
Nieuw-Nederland Welt ,  is  de  vreefe- 

lijke  ratel- flang.  Dq{q  veel-vervig, 
heeft  een  dikke  kop,vier  lange  fcher- 
pe  tanden  en  hoornachtige  ftaert , 
met  leden  over  malkander  meer  of 
minder  verdubbeld  ,  na  ieders  ou- 
derom;  wantjaerlijxgroeytde  flaert 
een  lid  uit.  Door  'tfchudden  der 
ftaert  onftaet  eenyfelijk  gedommel, 
ten  bewijs  dat  bijten  fal.  De  ratel 
flang  fpert  als  dan  een  wijde  bek  op : 
'tbovenfte  verheemelte  heeft  een 
blaeuw vlies,  dubbeld  over  malkan- 

der, geflaegen,waer  uit  doodelijk  ver- 
gif tuffchen  de  tanden  fchiet.  Een 

gequetfte  van  dit  ongediert  wierd  be- 
fwaerlijker  geneefen  indien  niet 
het  veld  een  heilfaeme  tegen-gift 
verfchaften  ,  welk  £  Indiaenen  ge- 

r  duurig  by  haer  draegen.  Dit  volk  is 
j  in  vedcheide  landaerd  onder-ichei- 

*  den,alle  welgefchaepen  en  fterk-.heb- 
benpik-fwart  enfluik  hak,  hardge- 
Jijk  een  paerde-ftaert :  breede  fchou- 
ders :  fmaüe  middelen  :  bruine  oogen 
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en  fneeuw  -  witte  tanden  :  zy  zijn 
door  den  bank  zaluw  van  verve  .- 
matig  omtrend  fpijs  en  drank  :  water 
lefchthaerdorft;  Turkfche  terwe  en  baervetd-- 

boonen ,  vleefch  en  vifch  gebruiken  fil'. 
edele  en  onedele  niet  gelijke  toe-be- 

reiding. De  terwe  geftampt ,  word 
dagelijx  tot  een  pap  gekookt  ,  by 
haer  genoemt  jappaen.  Zy  onder- 

houden geen  gefette  tijd  om  te  eten. 
Wanneer  honger  krijgen  gaet  de 
maekijd  aen.  Beevers-ftaerten  ver- 
ftrekken  voor  de  fmaek elijkite  lek- 

kernijen. Op  de jagt  levenze  ettelij- 
ke dagen  by  geroofte  terwe,  in  een 

klein  Jakje  om  't  lijf  gebonden.  Een 
weinig  terwe  dij'd  in  't  water  uit  tot 
eengroote  klomp. HenrickHudfon  ver-  Hudfons 

haelt,  hoe  hy  binnen  de  ftroom  Mon-  *^f 
taines,  op  d' hoogte  van  veertig  grae-  wurdig. 
den  in- voer ,  en  aldaer  te  land  ftapte: 
d' Indiaenen  maekten  vreemde  pot- 
zenmetdanfen  enfmgen  :  droegen 
pijlen ,  welker  punten  beftonden  uit 
fcherpe  fteentjens  ,  aen 't  hout  met 
hars  vaft  gekleeft :  zyiliepen  onder 
den  blaeuwen  hemel  op  gevlochte 
matjens  of  boom-bladeren  :  zoogen 
fterke  tabak  :  waeren  vriendelijk; 
doch  feer  diefachtig.  Hudjon  dartig 
mijl  hooger  aen-gezeild ,  begaf  fich 
in  een  fchuitje  ,  by  een  oude  Indiaen 
gefach- hebber  over  veertig  mans  en 
ieventien  vrouwen ,  die  hem  voerde 
naftrand.  Alle  onthieldenze  haer  in 

een  huis,  konftiggebouwtuitbaften 
van  eikenboomen.  Rondom  lag  meer 
als  drie  fcheeps-laeding  Turkfche 
boonenen  terwe  te  droogen:  behal- 

ven 't  gewafch  ,  dat  weelig  te  veld 
ftond.  $00  haefthad  Hudfon  't  hoofd 
onder  dak  niet ,  of  wierd  geplaetft  op 
twee  matjens  ,  ter  aerde  neder-ge- 
fpreyd.Gefwind  kregen  twee  mannen 
laft ,  om  wild  te  fchieten.  Defe  brag- 
ten  na  een  oogen-blik  twee  getroffen 
duiven.  Een  vette  hond,  wiens  huid 

met  fchelpen  feer  handig  af-vilden, 

wierd  aen  't  vuer  geleid.  Menmaek- 
te  voorts  andere  toe-fteltot //^//^«.y 
goedonthael;  doch  alfoo  ftch ,  niet 
vertrouwde  aldaer  te  vernachten, 
heeft  Riet  genuttigt  :  onaengefien 
d'  Indiaenen  haer  pijlen  braken  en  in 
't  vuur  wierpen  ,  ten  einde  Eudjoti R  alle 
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KUdin£  der  alle  vrees  benaemen.  De  kleeding 

deïrf?  ■  ̂er  Nkuvo-Nederlanders  is  niet  min- 
der als  prachtig,  't  Vrouw-volk  tooyt 

haer  meer  als  de  mannen.  En  hoe- 
wel de  winters  hard  nijpen,  gaenze 

tot  haer  dartien  jaer  naekt :  alleen- 
lijk is  de  fchamelheid  der  jonge 

dochters  bedekt.  Allehebbenzeom 

de  middel  een  gordel  uit  walvis-vin- 
nen ,  baleynen  of  zee-wand.  De 

mannen  fleeken  een  lap  dufFels- 
laeken  ,  leer  of  bond  ,  breed  een 
half  elle  en  negen  vierendeel  lang . 
tuflchen  de  beenen  door;  fulx  een 

vierkantig  ftuk  achter  over  de  bil- 
len ,  en  voor  over  de  buik  hangt. 

De  vrouwen  hebben  een  onder-rok 
ter  halver  been,  met  zee-wand  dier- 
voegen  konftig  gewrocht,  dat  de 
rok  fomtijds  op  drie  honderd  gul- 

dens ftaet.  Voorts  fteekt  't  naekte  lijf 
.  in  een  harte- vel ,  welker  tippen  vol 

dunne  neftelingen.  flingeren.  Een 

lange  tabbaerd  op  de  rechter  fchou- 
der  met  een  knoop,  om  de  middel 
met  een  band  geftrikt  ,  verftrekt 

den  mannen  en  vrouwen  vooreen 

opper-kleed,  en  by  nacht  voor  een 
bedde -kleed.  Beide  gaen  meeft 
bloots  hoofds.  't  Vrouw- volk  bind 
'thair  ach  ter  tot  een  tuit,  over  wel- 

ke een  vier-kante  kap ,  vol  zee-wand 
gevlochten ,  trekken.  Met  de  felve 

ftof  pronkenze  haer  voor-hoofd- 
fpanfel.  Om  de  hals  en  handen 

dragenze  fnoeren  van  zee-wand: 
en  fommige  ook  om  de  middel. 
Eer  d'  Hollanders  Ach  alhier  neder- 

floegen,  beftonden  defchoenenen 
koufen  uit  harten-  of  eelands-leder. 
Andere  maekten  ookfchoenen  van 
terwen  ftroo.  Maer  ,  zedert  eenige 

tijd  herwaerds,  bevinden  haer  beter 
by  Hollandfche  fchoenen  en  koufen. 
De  mannen  fchilderen  'taengeficht 
veelvervig.  De  vrouwen  feuen  flechts 
hier  en  daereenfwart  ftipjen.  Beide 
zien  buiten  gemein  ftaedig.  Haer 
huifen  zijn  meeft  op  een  gedaente  ge- 
timmert  :  verfcheelen  alleen  in  meer 

of  minder  lengte  :  de  breedte  van 

twintig  voeten  komt  ailerzints  over 

een. 

^— ^ ' 
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een.   't  Bouwen  gaet  aldus  toe.    Zy 
fteeken  gefchilde  nooten -takken  in 

de  grond  ,  volgens 't  bedek  van  de 
ruimte  der  timmering.    Boven  wor- 

den de  toppen  tot  malkander  geboo- 
gen  ,  na  de  wijfe  van  een  galdery : 
en  over  de  geboogen  takken  in  de 

lengte  latten  vaft-gebonden.  Thans 
bekleedenze  de  wanden  en  't  dak  met 

baften  van  ypen  ,  effen  en  caftanje- 
boomen  :  de  baften  fchieten  tegen 

't  krimpen  over  malkander :  de  gladde 
zijde  is  binnewaerd  gekeert.   Na  de 

grootheid  der  huifen ,  fchoolen  vijf- 
tien ,  meer  en  min  huifgefinnen  te 

zaemen.  Ieder  weet  fijn  beftek.  Haer 

fterkten  leggen  meeft  op  fteil  gebergt 
by  water-ftroomen.   De  toegang  is 

alleenlijk  aen  een  kant.   De  timme- 
ring gaet  aldus  toe.  Zyveftigeninde 

grond  fwaere  boomen  ,  wederzijds 

met  eike  paliflaeden  ,  kruis-gewijs 
door  malkander  befet :  tuffchen  de 

kruifen  voegenze  wederom  boomen, 

om  't  werk  te  ftijven.   Binnen  'tflot 
bouwenzegemeinelijk  twintig  of  dar- 
tig  huifen ,  welker  fornmige  honderd 

en  tachentig  voeten  lang,  en  fornmi- 
ge kleinder  zijn.    Alle  gepropt  vol 

volk.  Desfoomersflaenze  hutten  op 

langs  de  vloeden,  teneinde  devifch- 
vangft  voortfetten.  Tegen  de  winter 
verhuifenzena  de  boffchaedjen,  om 

de  jagt  dicht  by  te  woonen ,  en  fich 
van  brandhout  te  voorfien.  De  veel- 

heid der  vrouwen  gaet  hier  niet  in 

fwang,  dan  alleen  onder  d'overften, 
de  welke  drie  of  vier  wijven  ten  hou- 
welijk  nemen.    En  onder  defe  blijft 
fuik  een  eendracht,  dat  nimmer  we- 

gens eenig  verfchil  over  hoop  leggen. 
Minder-jaerige  trouwen  niet ,  als  niet 
raed  van  ouders  en  vrienden.  Wedu- 
wenaers  en  weduwen  volgen  eigen 
zinnelijkheid :  alleen  word  inficht  ge- 

nomen op  ieders  ftaet  en  afkomft. 
De  bruidegom  moet  den  bruid  ver- 

p.hei_  eering  doen.    Om  het  minfte  mis- 
verftand  floot  de  man  't  wijf  ,  dicht 
afgerofcht,  buiten  de  deur  :  en  trout 
meteenandere.Sulxfommigejaerlijx 
een  nieuwe  vrouw  hebben.  By  hou- 
welijx-breuk  volgen  de  kinders  den 
moeder,  na  welk  ook'tgeflacht  word 
gerekent.  Zy  keuren  overfpel ,  voor- 

<{mg: 
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namentlijk  gepleegt  onder  den  blaeu- 
wen  hemel,  fonde  te  zijn.  Hoerery 
echter  ftaet  den  vrijfters  vry ,  indien 
hier  voor  geld  genieten.  Weshalven 
niemand  ftchftoot,  om  met  foodae- 

nige  in  d'echt  te  treden.    Ja  de  ge- trouwde beroemen  haer,  dat  van  vele 

beflaepen  zijn  by  ongehouden  ftaet. 
Die   trouwens -gezind  is  ,   bedekt 

't  gantfche  licchaem ,  en  fet  haer  aldus 
bemopt  op  de  weg  ter  neder.    Een 
voorby-gaende  vryer  maekt  eerlang 
de  koop  bundeling  klaer.    Befwan- 
gert ,  draegen  naeuwe  zorge ,  ten  ein- 

de de  vrucht  niet  eenige  hinder  krijge. 

Als  de  baerens-tijd ,  (welke  zy  duide- 
lijk weten)  genaekt,  vertrekkenze  na 

een  eenfaeme  plaets  in  't  bofch  ,  felf 
by  de  felfle  koude  :  flaen  een  hutje 

van  matten  op  :  verloffen  buiten  ie- 
mands by  wefen  van  't  kind  :  fpoelen 

'tfelve  af  in  't  water  ,  en  omwinden 

't  met  matten.  Na  weinig  dagen  t'huif- 
waerd  gekeert, voeden  voorts  de  zui- 

gelingen forgvuldig   op  :   niemand 
doedze  ter  minne.    Soo  lang  een 
vrouwe  zoogende  is.,  of  leven  draegt, 

fal  geen  vleefchelijke  vermenging  dul- 
den.   Een  maen-ftondige  komt  niet 

te  voorfchijn.  In  ziekten  ftaenze  mal- 
kander getrouwelijk  by.   De  naefte 

vrienden  luiken  d'oogen  der  afgeftur- 
vene.  Defe,  na  eenige  dagen  bewae- 
kens ,  worden  aldus  ter  aerde  befteld. 

't  Lijk  heeft  een  fteen  onder  't  hoofd : 

isgefteldfittens-gewijs :  nevens 'tfel- 
ve plaetfenze  een  pot ,  ketel ,  fchotel, 

lepel,  geld  en  eet-waeren  ,  om  in 
d'andereweereldtegebruiken.  Thans 
ftouwenze  rondom  hout,  welk  boven 

met  planken  toeleggen  :  op  de  plan- 
ken ,   met  aerde  en  fteen  gedekt, 

worden  paliffaeden  diervoegen  ge- 

veftigt  :    dat  't  graf  na  een   huis- 
je fwijmt ,  aen  welk  godfdienftige 

eerbiedigheid  toe  paffen  :    waerom 

voor  een  groot  fchelm-ftuk  achten , 

foodaenige   plaetfen    te    fchenden. 
Over  dooden   maeken  de  mannen 

geen  misbaer ;  doch  de  vrouwen  ftei- 
len  haer  buiten  gemein  wan-gelaetig 
aen  :  flaen  op  de  borft  :   bekrabben 

'taengeficht  :  roepen  dag  en  nacht 

dennaemderafgefturvene.  't  Groot- fte  misbaer  maeken  de  moeders ,  by 

R  %  aflijvig- 

hoerery  ge- 

oarloft  en 
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aflyvigheidderzoonen.  Zyfcheeren  (  onachtfaem  zijn  ,  wordenze  infche- 
't hoofd-  hair  af  :   welk  op  de  grae-    lijx bevonden  ,  diefachtig ,  halflerrig, 
ven  ,  in  tegenwoordigheid  van  alle 

bloed-vrienden ,  verbranden.  'tSelve 
doen  ook  de  vrouwen  ,  als  de  man- 

nen fierven :  behalven  dat  ook  'taen- 
geficht  dan  pek-fwart  maeken ,  en  al- 

dus in  een  herten -leere  hemd -rok 

over   't  naekte  lijf  een  gantfch  jaer 

gierig  en  wraekgierig.  Anderfints  be- toonen  fich  flaetig:  gebruiken  weinig 

woorden ,  welke  ,  na  lange  overden- 
king ,  langfaem  uitfpreeken  en  lang 

onthouden.  De  verflanden  ,  door 
d' Hollanders  een  weinig  gefleepen, 
hebben  fchranderheid  genoeg  ,  om 

rouw  draegen  ;  onaengefien  fomwijl    goed  en  quaed  voorfichtig  te  onder 
tezamen  lelijk  huishielden.   Tegen    fcheiden.    Willen  geen  overlaft  dul 

I 
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fommige  vonden  houdenze  vergade 

ringen  totduivel-dienft.  Alhier  fpee- 
len  de  toovenaers  een  wonderlijke 
rolle.  Defe  buitelen  met  vreemde 

fprongen  over  hals  en  kop:  flaenhaer 
fel  ven:  fpringen  ,  niet  fondernaer  ge- 

tier ,  door  en  rondom  een  groot  vuur. 
Eindelijk  heffen  alle  te  gelijk  een 
vervaerlijk  gelol  aen  :  wanneer  de 
duivel  (foo  zyfeggen)  verfchijnt  in 
gedaente  van  een  verfcheurend  of 
tam  beeft  :  't  eerfte  beduid  iets 

quaeds,  't  ander  goed  :  beide  geven 
bericht  wegens  toe  -  komftige  uit- 
komften  ;  doch  t'eenemael  duifier: 
waerom  dan  ook  haer  onwetendheid 

toe-fchrijven,  niet  verftaende  's  dui- 
vels rechte  meininge,  als  de  zaeken 

anders  uit -vallen.  Voorts  betoo- 
verenze  fommige  diervoegen ,  dat 

fchuym-bekken  ,  fich  in  't  vuur  wer- 
pen en  ongenaedig  fmijten:  en,  foo 

haeft  zy  den  betooverde  eenige 

woorden  aen 't  oor  luifteren,  gaetde 
verwoedheid  over.  De  tael  van  dit 
Volkisfeerverfcheide;  doch  konnen 

verdeelt  in  vier  hoofd-fpraeken,  na- 
mentlijk  Mahatans  ,  Wappanoo  ,  Sïa- 
rvanoo  en  Minquaes  :  zijn  feer  befwaer- 
lijk  voor  vreemdelingen  te  leeren, 

aifoo  fonder  grond -regels  gefproo- 
ken  worden.  Haer  geld  beflaet  in 
zee-ivand  ,  welk  niet  anders  is  dan 

't  binnenfle  flijltje  van  kink-hoorens, 
door  de  zee  tweemael  'sjaers  opge- 

worpen. Dit  flijltjen  flijpenze  glat : 

drillen  door 't  midden  gaten  :  korten 
het  tot  zekere  maete  :  en  rijgen  de 
ftukkenaen  fnoertjens.  Defe  fnoert- 
jens  vervuilen  de  plaets  van  goude, 
filvere  of  koopere  munt.  Vorders 

befpeurtmen  in  d'inwoonders  niet 
min  uitfleekende  gebreeken  als  deug- den 

Vret 

èad-J 
den.  Geenfints  genegen  tot  gulftg- 
heid,  konnen  koude,  hette,  dorflen 

honger  lijdfaem  uitflaen.  Wonderlijk 

is  't  gebruik  van  ftooven  in  d'aerde 
met  kley  toegefmeert.  Een  klein 
deurtje  verftrekt  ten  ingang.  Een  zie- 

ke kruipt  binnenwaerds  :  fet  fich  ter 
neder  :  en  plaetft  rondom  de  kant 
heete  keifel-fleenen.  Wanneer  een 

geruime  tijd  gefweet  heeft ,  fpringt 
te  voorfchijn  in  koud  water :  waerby 
groote  baet  tegen  allerley  ziekten 
vind.  Hoewel  dit  volk  fuik  een  on- 
derfcheid  tufichen  menfch  en  menfch 

niet  kent ,  gelijk  andere  landaerd, 
evenwel  heeftze  edele  en  onedele 

flammen,  minder  en  hooger  gefach- 
hebbers ,  welker  heerfchappy  erfelijk 

aen  de  huifen  blijft.  Alleenlijk  wor- 
den de  krijgs-ambten  vergeven  ,  na 

ieders  heldaedige  dapperheid  De  *#J 
veldheer  fchaert  de  foidaeten  niet  in 

regimenten,  benden  of  gelederen; 
maer  leid  enkelijk  toe ,  om  den  vyand 
uit  hinderlaege  te  verfchalken.  By 
nacht  voerenze  haer  meefleaenflae- 
gen  uit.  Voor  de  vuift  houden  niet 
lange  fland  :  ten  zy  rondom  befet 
zijn  :  dan  vechtenze  totdenlaetften 
man  toe.  Wanneer  eeniggevaer  voor 
handen  flaet,  worden  vrouwen  en 

kinderen  elders  in  een  veilige  fchuil- 
hoek  gebergt.  Haer  wapenen  plach- 

ten eertijds  te  wefen  pijl ,  boog  en 

vuifl-hamer.  Nu  zijn  ook  fnap-hae- 
nen,  met  welke  behendig  weten  om 
te  gaen ,  in  gebruik.  De  vierkantige 
fchilden  bedekken  't  licchaem  tot  de 
fchouders  toe.  Om  't  hoofd  leid  een 
flange-vel ,  waer  tufTchen  een  vofTe- 

of  beire-flart  opwaerds  fleekt.  't  Aen- 

wafe) 

gezicht  is  nietkenbaer  wegens  aller- 
ley verven.  Selden  worden  de  gevan-  MirM 

want  behalven  dat  flordig  en  I  genentelijvegefpaert:  tenzy  wijven  J 

en 

dige  | 
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\n.  en  kinderen  ,  welke  d'overwinnaers 
geenfints  anders  handelen  ,  dan  haer 

eigen  :  ten  einde  op  dufdaenige  voet 
fich  fterk  maeken.  Indien  nochtans 

eenige  gevangen  niet  terflond  na  de 

flag  aen  kant  geraekt ;  maer  in  han- 
den van  iemand ,  wiens  bioedvriend 

by  de  vervvonnene  eertijds  nederge- 
maekt  was ,  word  drie  dagen  lang  ge- 

braeden,  eer  den  geeft  geeft,  't  Ver- 
dient geen  gemeine  verwondering, 

dat  de  lijdende  in  't  midden  des 
doods ,  geduurig  fingt.  Onaengefien 
geen  ftraffèn  toteenig  mifdrijf  ftaen, 

gebeuren  felden  boofe  ftukken.  't  Ge- 
ftoolegoed,  wanneer  ontdekt  werd, 

gebied  d'overfte  wederom  te  geven. 
tg.  De  naefte  bloed-vriend  des  gevelden 

mag  den  doodflaeger  om  hals  bren- 
gen, als  hem  binnen  vier  en  twintig 

uuren  achterhaeld.  Doch  indien  later 
wraek  doed  ,  ftaet  de  wreeker  bloot 

voor  't  moordgeweer  van  een  bloed- 
vriend  des  tweeden  gedooden ,  onder 

'm-  beding  der  gefeide  tijd.  Alle  verbin- 
tenhTen  ontkenen  kracht  uit  d'aen- 

genoomen  gefch  enken .  't  Gaet  aldus 
toe.  Zy  draegen  zoo  veel  ftokjens, 

als  zy  beding-puntenvoorflaen.  In- 
dien wegens  alle  over -een -komen, 

leid  ieder  op  't  Hot  der  redenen  de 
fchenkaedjen  voor  elkanders  voeten. 
Somtijds  hangenze  de  vereeringen 
op  :  terwijl  nopende  de  voorflagdrie 

dagen  ernftig  word  beraedflaegt.  In- 

gevallen 'tgefchenk  word  afgenoo- 
men  ,  is  d'onderhandeling  zeker  ge- 
flooten;  maer  des  niet,  footreedmen 

in  de  zaek  niet  verder,  ten  zydever- 

foeker  de  voorwaerden  en  'tgefchenk 
er-  verander.  By  ge wigtige  voorvallen, 

\  vloeyd  de  gemeine  man  na  't  huis  des 
gefarh-hebbers  :  ten  einde  verftaen 

mag  't  befluit  by  den  adel ,  aldaer  ver- 
gaedert ,  genoomen.  Thans  ftaet  de 

welfpreekenfte  op :  en  foekt  by  't  volk 
fmaekelijk  te  maeken 't  geen  beraed- 

ilaegt is.  't  Gebeurt,  datfomtijdseen 
roervink  geen  redenen  plaets  geeft : 
waerom  iemand  uit  d'edelen  den 
muit-maeker  met  een  bijl  den  kop  in- 
flaet.  Niemand  foo  koen,  die  by  fuik 

geval  derf  kikken.  Menkannaeuwe- 
lijx  voetftappen  van  eenige  gods- 
dienft  alhier  befpeuren.    Alleenlijk 
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Duivel- 

dienft ; 

gevoelen 

vem  God 

[eer  beft  et- telijk ; 

ah  ook  der 

fchefóing  ; 

fchryvenze  den  maen  groote  in-  Gods-dienji 

vloeyingomtrend'tgewafchtoe.  De fonne,  als  alles  fiende,  word  tot  een 

getuige  genoomen  ,  foo  dikwils  een 
eedfweeren.  Zy  draegen  groot  ont 
fag  omtrend  den  duivel,  ter  öorfaek 
op  dejagt  en  viflchery  fwaere  overlaft 
van  hem  lijden:weshalven  d'eerftelin- 

gen  der  vangften  t'fijner  eere  verbran- 
den ,  om  niet  befchaedigt  te  worden  : 

alfoo  alle  onheil  hem  toefchry  ven.  Als 
aen  eeniglid  pijn  gevoelen  :  feggen : 
daerfiteen  duivelin.  Zy  erkennen  wel, 
datter  een  God  boven  de  fterren 

woond  ;  doch  die  fich  geenfints  be- 
moeyd  met 't  doen  der  duivelen  op 
aerde  :  ter  oorfaek  fich  geduurig  ver- 
maekt  met  een  overfchoone  godinne, 
welker  herkomft  onbekend  blijft.De- 

fe  zakte  eens  af  uit  den  hemel  in  't  wa- 
ter, (want  voor  de  fchepping- was  alles 

water)  en  foude verfonken  zijn,  ten 
zy  fchielijk  onder  haer  voeten  land 

opborrelde.  'tLandgroeyde  meer  en 
meer  :  fulx  eerlang  een  geheele  aerd- 
kloot  gefien  wier d ,  diegefwindaller- 
ley  kruyd  en  geboomte  voortbragt. 
OndertufTchen  baerde  de  godinne 
een  hart,  beirenwolf,  en  vermengde 
haer  wederom  met  defe  beeften :  fulx 

befwangert  wierd  ,  en  in  'tkraem- bedde  beviel  van  verfcheide  gedierten 

t'eener  dragt.  En  hieruitontftaetde 
verfcheidentheid  niet  alleen  der  bee- 

ften; maer  ook  van  menfehen,  die  in 
verve  fwart  ,  wit  of  zaluw  zijn  ,  in 
aerd  of  vreefachtig  gelijk  de  harten, 
of  wreed  als  beiren  ,  of  bedriegelijk 

als  wolven.  Na  dufdaenige  verrich- 

ting keerde  d'algemeine  moeder  he- 
melwaerd  :  en  fchept  volkoomene 
genoegte  met  den  Opperheer,  welken 
niet  kennen,  nadien  hem  nooit  fagen: 
waerom  ook  minder  fullen  verant- 

woorden als  de  Chriftenen  :  voorge- 
vende hem  te  kennen  een  ftrafïèr  aller 

boofe  ftukken ,  die  nochtans  by  haer 
bedreven  worden.  En  uit  defe  opge- 

vatte ergerniffen  konnenze  befwaer- 
lijker  tot  'tChriftendom  gebragt. 
Wegens  de  zielen  der  afgefturvene, 
geloovenze:  datzezuidwaerdineen 
getemperde  landftreek  alle  vermaek 

genieten,  die  't  goede  hebben  gedaen: 
daer  de  quaede  ellendig  omfwerven. 

R  3  'tNaer 

Gevoelen 
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Volk-plan- 
ting na 

Nieuw-Ne 
der  land. 

!2A  Tweede    Boek 

'tNaer  gehuil  ,  welk  't  wild  gediert 
by  nacht  maekt,  oordeelenze  te  zijn 

de  klagten  dergeeften  uitgoddeloo- 
fe  licchaemen  verhuift.  De  goede 

grond  en  gelegendheid  van  Nieuw- 
Nederland  maekte  d'Amfterdamfche 

Burgermeefteren  gaende,  om  der- 
waerds  een  volkplanting  af  te  vaerdi- 

gen.  Weshalven  ver  draegen  met  de 
Weft-Indifche  Maetfchappy  ,  onder 

goedvinden  der  AlgemeineStaetenin 
'sGraeven-Hage.  Op  't  jaer  feftien 
honderd  fes  en  vijftig  fcheepten  dief- 
halven  feventig  huifgefinnen  ,  waer 

byfich  voegden  drie  honderd  verdre- 

vene Waldenfen  uit  Pie 'mond '}na  Nieuw <- Nederland  over.  Den  vijftienden  van 

Wintermaend  ftaptenzeby  trommel- 

flag  binnen  fcheeps-boord.  De  volk- 

plantingfette  gelukkig  voort :  alson- 

dertuffchen  d'oorlog  tuifchen  d'En- 

gelfche kroon  en  'tVereenigde  Neder- 
landopftond  :  fuix  na  een  tien-jaerig 

befit ,  onmagtig  tegen  d'Engelfche , 
haer  aen  die  landaerd  over  gaf.  Ze- 

dert  kreeg  NieuwAmfterdam  de  bena- 

ming Nieuw-J ork.  De  verheerde  inge- 
zetenen vervielen  tot  groote  ongele- 

gendheid,  alfoo  de  koophandel  t'ee- nemaelftilftond. 

Vierde  Hoofd-ftuk  t 

V   1  %  G    l    K    1   A. 

En  tijde  des  koninginne  Eliza- 

^  heth  waeren  d'Engelfche  fterk  in 
t  vaerwater ,  welk  V  IVefierfcb  Indien 

verrichting  befpoelt./V^  DraekfgéxooixigmDe- 

Tenr°eltk-  <ven-fhire  uit  flechte  ouders ,  voor  een 
reaerdig.     geruime  tijd  voor  matroos  ,  by  een 

fchipper  die  fterk  handelde  op  Zee- 
land. Defchipperaflijvig  maekte  aen 

Draek  by  uiterfte  wille  fijn  fchip:en  hy 

't  felve  tot  geit: welk  hy  gereift  n&Ame- 

rica  met  d'ammirael/öa»  Haukens,  in  't 
jaer  vijftien  honderd  feven  en  feftig, 

quijtraekte.  Zedert  doorzee-ruiten 
verrijkt ,  takelt  drie  zeilen  toe :  wend 
de  (levens  na  Nombrede  Dios.woh  een 

onwaerdeerlijke  fchat :  't  goud  neemt 

hy  binnens  boord  :  begraeft  het  fil- ver :  en  leid  de  ftad  Crojfe  langs  de 

ftroom  Chiruge  aen  kooien.  Detogt 

gelukte  te  wel,  om  niet  hervat  te  wor- 

den. Hy  licht  eerlang  d'ankers  van 
vijf  zeilen  in  de  Pley  moutfche  haven : 

loopt  voorby  't  eiland  delFuogo  ,  wel- 
ker vlammen  yfelijk  flikkerden  :  ont- 

halft    den   onder -zee -voogd  Joan 

Doughty,  overtuigt  wegens  oproer  on- 
der de  vlootelingen  :  fond  twee  fche- 

pen  te  rugge-.geraekte  door  ftorm  van 

de  twee  overige  af  :  ftapt  aen  't  eiland 
Moucha  uit ;  loopt  een  fchip  met  vier 

honderd  ponden  gouds  af :  vind  op 

Taurapafa  twintig  groote  ftukken  fü- ver  en  vier  duifend  dukaeten  by  een 

flaependen  Span  jaer  d:  in  d'haven  Me- rica,  drie  zeilen  fonder  volk,  gelaeden 

met  feven  en  vijftig  klompen  filver, 

ieder  wegende  twintig  pond :  en  voor 
Lima  twaelf  fchepen  ,  voerende  veel 

zijde  en  een  kift  vol  gemunt  filver :  de 

fchippers  jongen  was  alleenlijk  bin- nen boort.   Zedert  verovert  hy  een 

galjoen  van  Cacofoga,  wiens  rijkdom 
beftond,  behalven  dekoftelijkeklei- 

noodjen,eenfwaergoudkruis,dartien 
kiften  filver  ,  in  tachentig  ponden 

gouds.  En  even  foo  veel  goud  haeld 
hy  uit  een  klein  vaertuig.  Hy  had  nu 
de  weereld  omgezeild  ,  wanneer  by 

Detford  aenqmm  :  door  d'Engelfche 
koninginne  tot  ridder  geflagen.  Doch 
Bernardine  Mendoza  Spaenfche  gefant 

klaegde feerover  de  onwaerdeerlijke 

fchade,  dieSpanjeby  Draek  had  gele- 
den. Op  fijn  aenhouden  wierd  eenige 

herftelling  gedaen .    Onder-tuflchen 
kondc  Draek  niet  ruften.   Na  America 

over  -  gefteeken  brand  -  fchat  de  fte- 

denfantjago,  Dominico  enCartagena. 
Met  een  groote  buit  verrijkt,  loopt 

na  de  nieuwe  Engelfche  volk-plan- 
tine  Viroinia ,  ontdekt  in  't  jaer  vijftien  Virp 
honderd  vier  en  tachentig ,  op  kolten 

van  Walter  Raleg  :  hy  neemt  alhier 

over  RalphLane,  die  aldereerft  tabak 

j  in  Engelandbtagt.  Doch  Virgin  ia, d&us 

genaemt  na  de  maegdelijke  koningin- 
ne Elizabeth,  {Virginia  beteekendby 

de  Latynifteri  maegdelijk)  leid  op  de  **J 

hoogte  van  feven-  en  negen  en  dartig  gm 
graeden  ten  noorden  des  middagh- 
lijns.  De  zoomerfche  warmte  komt 
over-een  met  de  Spaenfche  ,  en  de 

kou- 
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koude  met  de  Franfche  Winters.  De 

windeii  vvaeyen  alhier  feer  ongeflae- 
dig-  De  zuid-weflelijke  brengen  groo- 
te  flag-regenen ,  warmte,  donder  en 
blixem  voort  .■  de  noord-weftelijke 
koelte  en'fchoon  weder.  Uit'tooiïen 
en  zuid  ooflen  onflaet  mift  en  regen: 
uit  't  noorden  koude  :  ter  zee  is 
Hechts  een  toegang  na  Virginïa  :  na- 
mentlijk  tuflchen  d  uithoeken  Henry 
en  Charles ,  twintig  mijl  van  elkander 
afgefondert.  Hier  leid  de  mond  van 

d'inwijk  Chefapeak  ,  welke  door  een 
ruime  water -boezem  'tLandfchap Powhatan  fcheid  van  Kuskarawaoks. 

d'inwijk  felf  heeft  veel  eilanden, 
meefl  onbewoond,eenige  zijn  boom- 
rijk,  andere  kael  :  flrekt  fich  noord 
en  zuide  tot  twee  honderd  Engelfche 
mijlen  in  de  lengte  uit  :  de  breedte 

haeldtwaelf  mij!  meer  ofmin. 't  Land 
ten  noorden  is  bergachtig.  De  bergen 
verfchillen  onderling  ;  want  fommi- 
ge  beflaen  uit  arduin  en  andere  uit 

marmor-fleen.  Als  de  fneeuw  ge- 

fmolten  van  't  gebergte  afloopt ,  fpoe- 
len  meenigte  Hukken  kriftal  bene- 
denwaerd  ,  en  te  gelijk  foodaenige 
glinlïerende  verven  ,  dat  de  grond 
hierendaerfchijnt  verguld  tewefen. 
En  dele  gelijkt  elders  na  volders  aer- 
de  en  mergel :  hoewel  doorgaenSof 
uit  vette  kley ,  of  fwarte  veen  beflaet. 

Voorts  vertoont't  gewed  vermaeke- 
lijke  heuvels  en  vruchtbaere  val- 
leyen  ,  bewaeterd  door  kridallijne 
beeken.  Langs  de  droomen  leggen 
efïène  velden.  Landwaerd  in  flaen 

woede  bolfchaedj en.  De  bevaerbae- 
re  ftroomen ,  die  ten  weden  in  d'in- 

wijk Chefapeak  vallen, zijn  vijf.  d'Eer- 
fle  ontleend  haer  benaeming  van 

'tvoornaemlle  koningrijk  Powhatan, 
voongevloey t  uit  't  wettelijk  gebergt 
opwaerds ,  bewoond  by  de  Monacans. 
De  droom  Powhatan  ontfangt  ver- 
fcheide  rievieren  en  kreeken  ,  langs 
welke  verfcheide  volkeren  ,  onder 

'topfichtvanhaer  gefag-hebbers  We- 
rowances ,  dch  onthouden.  Veertien 

mijl  noordelijker  vloeyt  de  flroom 
Pamaunke ,  langs  welker  oever  Wero- 

.  wocomo  leid  ,  eertijds  zitplaets  des 
opperden  koninx.  Voorts  dort  de 

rievier  Toppahanok  uit  de  deile  top- 

pen ,  tuflchen  welke  de  Mannahoaks 

wijd  en  zijd  verfpreyt  leggen.  Paw-  Fa*tu- tuxunt  is  verre  de  kleinfte  flroom; 

doch  vifch-rijker  dan  d'andre.  't  Volk 
alhier  heeft  geen  gemeinfchap  met 

d'anderein  Virginïa,  alfoogefchikter 
leeft.  Hopman  Smith  voerde  twaelf 

man  in  een  bark  na  'tncordelijkfle 
einde  van  Chefapeaks  inwijk  ,  alwaer 
vier  rievieren  uitwateren.  Hy  vond 

hier  'tLandfchap  Safquefahanok.  D'In-  safquefaha- 
woonders,  buiten  gemein  groot  en  n 
wel  -  gefchaepen  ,  quamen  omtrend 

fefligd'Engelfchebefoeken :  vereer- 
den haer  eerbiedig  huiden ,  boogen, 

fchilden  ,  pijlen ,  fwaerden  en  tabak. 
Defpraek  defer  menfchen  valt  hol, 
niet  anders  of  uit  een  verwulfde  kel- 

der voortquam.  Zy  draegen  wolven 
of  beiren- huiden,  't  Hoofd  fleekt 
door  der  wolven  of  beirenhals :  wel- 

ker ooren  op  de  fchouderen ,  defnuit 

en  tanden  op  deborfl  hangen.  Som- 
mige draegen  een  wolfs-hoofd  aen 

een  keten  ,  tot  cieraed.  Zuigen  uit 
konflig  -  gefneeden  tabaks  -  pijpen , 
drie  vierendeel  lang  ,  met  weike  by 
tijd  des  noods  vinnig  van  haer  taflen. 
Anderfints  zijn  ook  van  pijl  en  knod- 
ze  voorfien.  Zy  voeren  geduurig  oor- 

log met  de  Majfawomekes.  Weshal-  vreemde  ia- 
yen  haer  dorpen  door  paliiTaeden  in  wonders^ 

't  ronde  tegen  alle  aen-val  flerk  mae-  or*' ken.  Depaliflaeden,  boven  fcherp, 
flaen  gefchikter  orde  even  hoog :  aen 

den  ingang  fchietenze  voor-by  mal- 
kander. Een  dubbelde  weg  leid,  van 

buiten  derwaerds ,  weder-zijdsbefet 
met  takken  gevlochten  half-maens 
gewijs.  Binnen  de  pahflaeden  flaen 

d'  huifen ,  feer  gelijk  't  verdek  van 
een  koets -wagen.  Alleenlijk  ver- 
fcheeld  de  woonplaets  des  gefach- 
hebbers ,  zijnde  fes-kantig  met  een 

fpitsdak.  In 't  midden  der  geflerkte 
kring  leid  een  ruime  opene  plaets , 
alwaer  vuur  flooken,  om  haer  fpijs 
te  bereiden.  Smith  kreeg  een  der 

S 'aj 'quefahanoke rs  aen  boord.  De  kop,  haerkU- 
ter  eener  zijde  kael  af-gefchooren ,  Amg' enter  andere  ruig bewaflchen ,  met 
eenflreek  hairs  over  de  kruin  ,  niet 

ongelijk  een  haenen-kam ,  flak  door 
de  hals  van  een  beiren-huid  :  fijn 
kuiten  waeren  drie  vieren-deel  dik  : 

en 
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en  voorts  alle  de  leden  grof  en  wel- 
gefchapèn  :    hy  droeg  een  fvvaere 
knodfe  ,  pijl  en  boog.    Zuidelijk  af 
leggen  de  Chavoonoks  en  Mangoags  by 

Ralegs  vloot  ontdekt,  't  Vlek  en  in- 

wijk Chefapeak  vonden  d'Engelfche 
hopmannen  Heriots  en  Ralph  Lane. 

Voorts   is  Virginia  verdeelt  in  ver- 
fcheide  landaerd ,  welker  tael  noch 
zeden  onderling  geen  gemeenfehap 

€eïoomtin  hebben,    't  Land  felf  brengt  over- 
virginift:    vióedig  geboomt  voort.    Byfonder 

munt  uit  de  eiken ,  wiens  akers ,  een 

halven  dag  gezooden  in  ververfcht 
water ,  niet  alleen  een  zoete  oolie 

geven;  maer  ook  voedfaem  brood. 
Van  d' olmen  en  eflehen  brandenze 

zeepafTche.De  cypr ellen  vallen  door- 

gaens  even  boven  de  wo«el  vijf  va- 
demen dik ;  hebben  een  rechte  ftam- 

me  ,    fe  ven  tig  en  tachentig  voeten 

hoog,  fon der  eenige  takken  ofuit- 
fpruitfels.  Men  vind  hier  ook  moer 
bezien ,  hafel-nooten  en  driederhan- 

puhncn:    de  pruimen  ,   roode  ,  witte  en  een 

derde  flag,  by  d'lndiaenenputchamins 

genaemt ;  is  feer  Tweernende  na  een 

mifpel,  eerfl  groen  ,  dan  geel,  ge- 
rijpt rood  en  feer  fmaekehjk;  doch 

onrijp  genuttigt  trekt  den  mond  toe 
met  groote  pijn.  De  krieken  krijgen 

de  groote  van  een  kroosjen.    d' Ap- 
pelen vallen  fchaerfch,  klein  en  bit- 

ter.   De  wijngaerden ,  hoewei onge-  ». 

fnoeyd  ,  brengen  overvloedig  drui-  * ven  voort.  Rawocomenes  is  een  zoort 
van  fteekel-beefien.   Ocouqhtanamins 

zijn  den  kappers  niet  ongelijk.  Defe 
wallenen  in  waterachtige  valleyen : 
worden  by  zoomer  gedroogt :  en , 

ten  zy  een  halve  dag  kookten  ,  fou- 

den  vergiftig  wefen.  't  Brood  uit  mat-  h toume  gebakken  houdenze  voor  een  , 

byfondere  iekkerny  :  De  witte  po- 

pulier geeft  een  wei-riekende  gom- me.   Maracoks  hebben  de  gedaente 

van  citroenen,  en  een  gefond  voed- 
fel.   Voorts  groeyen  allerlei  moes-  *n 
kruiden  door  de  boffchaedjen.  Doch  \ 

alder- meelt  levenze  by  de  wortel» 
kockawoughe ,  waflehende  in  modde- 1 
rige gronden.  Indien  niet  toe  bereid 

is, 
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is,  word  vergiftig  gehouden.  De  toe- 
bereiding gaet  aldus  toe.  Zy  dekken 

de  gefeide  wortelen  met  eenmeenig- 
te  eiken-blaederen  en  vaeren :  floo- 
ken  rondom  een  groot  vuur ,  vier  en 

twintig  uuren  achter  een.  Aldus  ge- 
droogt  en  onder  meel  gemengt  dient 
tot  gewoonelijk  zoomer -voedfel, 
onaengefien  den  keel  boven  gemein 

e  prikkelt.  dTnwoonders  hebben  veel 

moeite  met'tkoorn  te  planten  :  ter 
oorfaek  de  grond  wegens  geboomt 
over-groey  t  ftaet.  Zy  hakken  de  hoo- 

rnen by  de  wortel  af,  en  verzengen  de 

wortel,  die  'sjaers  hier  na  word  uit- 
gevroet.  Thans  makenze  putjens, 
vier  voet  van  elkander :  in  ieder  wer- 

penze  vier  graenen  en  twee  Turkfche 

boonen:  tot  d' helft  op-gefchooten, 
aerden  de  putjens  aen  :  vrouwen  en 

kinderen  paffen  op  't  wieden.  Elke 
flaek  draegtgemeenlijk  twee  of  drie 
airen ,  en  ieder  air  van  twee  honderd 

tot  vijf- honderd  graenen.  De  flaek , 
foo  lang  groen  is,  bevat  een  zuiker 

foet  zap  :  weshalven  'tkoorn  groen 
geplukt ,  gerooft  en  in  een  mortier 
gedampt  word.  Door  een  fijn  mande- 

ken gefchömmelt ,  ziften  de  bloem 
er  van  de  zeemeien.  Virgïnïa  voed  ook 

overvloedig  allerley  beeflen  :  als  na- 
menlijk herten,  byfonder  langs  de 

rievieren;beversmet  voor-voeten  als 

een  hond,  d'  achterfle  plat ,  niet  onge- 
lijk der  fwaenen  ,kaelfon  der  hair:  ot- 

ters, welker  vellen  ten  zieraed  ver- 
flrekken :  kleine  wolven  en  beiren. 
De  honden  baflen  hier  niet;  maer  hui- 

len. Haer  voffen  zijn  filver-hairig ,  en 
Hinken  niet.  Vetchunq^uoïes  vertoond 
de  geflalte  van  een  wilde  kat.  Jrough- 
cun  fweemt  na  een  bever  ;  doch  is 
geenfints  foo  groot  ,  en  leeft  op  de 
boomen.  djfapanik  gelijk  een  eek- 

hoorn: fpringt,  metuit-gerektebee- 
nen  en  vel ,  veertig  roeden  verre ,  niet 
anders  of  vloog.  OpaJJem  heeft  een 
fwijns-kop,ratte-flaert,een  fak  onder 
de  buik,  waer  in  de  jongen  gedraegen 
en  gevoed  worden.  Mujjafcus  ,  den 
water- rat  niet  ongelijk,  riekt  feer  na 

f;  .mufcus.  Niet  min  overvloedig  is  Vïr- 
gima  voorfien  van  gevogelt.  By  win- 

ter-tijd vliegen  hier  valken,quakkels, 
meerien,  lij  fiers  rood  gevlerkt ,  wilde 
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kalkoeten ,  patrijfen,  arenden  ,krae-' 
nen ,  reigers ,  ganfen ,  end-vogels ,  pa- 
pegayen,  duiven,  fwaenen  en  andere 
onbekende.  De  zee  en  flroorrien  le- 

veren uit  een  meenigte  allerley  vifch, 
als  roggen ,  welker  fteek  feer  gevaer- 
lijk  is,  fleur ,  bruin-vifch,  zee-kalven, 
witte  falmen,  tongen,  voornen.kreef- 
ten,  ael ,  lampreyen ,  haring ,  baerfen, 
oefiers  en  moffelen.  Doch  vreemd  is 

de  padde- vifch  ,  die  uit  't  water  ge- 
haelt,  tot  barflens  toeop-fweld:  als 
ook  een  klein  vifchjen ,  fwemende  na 
fant Joris  draek  ,  behalven  de  voeten 
en  vleugels.  Beide  vleefch  en  vifch 
worden  of  murw  gezooden,  oflang- 

faem  gerooft.  't  Land ,  fchaerfch  be- 
volkt, heeft  weinig  mannen  ,  meet  feh*m  bi 

vrouwen  en  kindren.  Seftig  mijl  in  't  v ronde  leveren  naeuwelijx  vijf  duifent 
zielen.  De  mannen  laten  't  hoofd-hair 
met  twee  fch  elpen  door  haer  vrouwen 

aen  d'  een  zijde  af-fcheeren,  d'andere 
blijft  ruig  hairig.  't  Vrouw-volk  gaet 
anders  en  anders  gefchoren ,  na  ouder 
of  jonger  zijn ;  doch  draegen  langs  de 
eene  flaep  des  hoofds  altijdlange  hair- 

vlechten.  's  Winters  lopenze  gekleed  vragtaet 
in  ruige  vellen ,  des  foomers  in  kaele  S^yT 
fonder  bont.  d' Arme  behelpen  fich  vremd 
met  geviochte  boom  -  bladeren.  De 
rijkfle  hebben  ook  mantels  uit  kal- 
koete  vederen  ,  feerkonftig  gebreid. 

't  Aengeficht,  armen ,  been  en  en  hor- 
tten zijn  befchildert  met  fwarte  flip- 

jens,  en  afbeeldfels  van  allerley  flan- 
gen.ïn  d'ooren,driemael  door-boord, 
hangen  groen-geele  flangen ,  een  half 
elle  lang.die  om  den  halsflingeren,en 
de  mond  der  Virgtnïaenen  kuffen.  An- 

dere pronken  met  doode  ratten ,  aen 
de  flaerten  vafl-gemaekt.  Sommige 
plaetfen  op  dekruinen  vogel- vlerken: 
fommige  flange  flaerten  :  ofookwel 
een  brede  kopere  plaet,de  gedroogde 

hand  van  een  verflagen  vyand,of  't  vel 
van  een  valk.  De  wortelpocone,üjn  ge- 
flampt  en  met  olie  gemengt,  dient  om 
defchoudersrood  te  ver  ven.  Alle  zijn  hasma- 

fterk ,  gefwind ,  hardvochtig ,  veran- tum: 
derlijk,wraek  gierig.  Zy  fleelen  niet ,  ̂ dem 
uit  vrees  de  toovenaers  den  dief-ftal 
aen  den  dag  mogten  brengen.  De 
vrouwen  plegen  geen  onkuisheid, 
ten  zy  met  kennis  der  mannen.  De 
S  hui» 

■as- 

'eer 
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huiftn : 

vreemd 
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huifen  ftaen  meeft  lanx  de  ftroomen , 

of  by  fonteinen  en  kreupel-bonchen , 
en   oude  om -gehakte  boomen  tot 

"brand. Zy  maken  vuur  met  een  droog 
hout ,  gedraey t  in  een  vier-kantig  gat. 

De  wooningen,  gevlochten  uit  jon- 
ge takken ,  matten  en  haften ,  rooken 

feer ,  hoewel  in  't  midden  van  't  dak 

openinge hebben :  anderfintszijnbe- 
ftendig  tegen  alle  ongemakken  des 
hemels,  't  Vrouw- volk  en  kinderen 
bezorgen  de  kooken  en  bouwery :  de 

mannen  vilTchen  ,  jaegen  of  oorloo- 

gen.    Haer  krijgs-geweer  beflaet  in 

pijlen  ,  knodfen  en  ronde  fchilden. 
De  vifch-booten  trogs-gewijs  uit  een 
hout  geholt,  doorgaens  een  eile  diep , 
twintig,  veertig  ,  vijftig  voet  lang  , 

maeken  vaerdig  fchot,  't  Spinnen  gaet 
onder   de  Virginiaenfche  vrouwen 
feer  infwang  :  zy  maeken  feer  fijne 
draeden  van  boom-baften  ,  herten- 

zenuwen en  't  gr&spemmenauw.  Haer 
gods-dienft  word  verricht  omtrend 

alles  't  geen  fchaede  toe-brengt :  als 
vuur ,  water  ,  donder, blixem  en  win- 

den. Der  winden  God  beeldenze  in 

haer  tempels  feer  yfelijk  af.  Hy  heeft 
een  pek-fwarte  kop  en  kroon  :  uit  de 
mond  gaet  een  pijl :  over  bqpde  de 
fchouders hangt  een  keten ,  die  voor 
de  kolk  des  harts  te  zamen  komt  in 

een  gordel  met  vijftien  knoopen.  De 
armen  git-bruin  hebben  weder-zijds 
ter  midden  weegs  een  groote  ftrik 

hangen.  De  eene  hand  bevat  een 
rad,  uit  welk  onder  een  lange  fluyer 

hangt  :  boven  flaet  een  verdek  {wee- 
mende  na  een  klok.  In  d' andere 

hand  houd  hy  een  kring :  't  midden  is half  verlicht ,  half  verduiftert  :  op 

d'opperfte  rand  ftaet  een  vier  kanti- 

ge ftijl,  en  op  de  ftijl  een  Moriaens- kop.  Beneden  hangt  een  gefpikkelde 
waeyer.  Voorts  vertoond  hy  een 

fvvarte  broek  en  koufen.  d'Opperfte 
God  evenwel  is  de  duivel  Oke :  wien 

outaeren  (zy  noemenzepiwoorattces) 
'm  't  veld  {lichten  :  offerende  aldaer 
bloed,  herten-fmeer  en  tabak,  wan- 

neervan krijg  of  jagt  weder-keeren. 
Anderfints  worden  ook  in  de  tempels 

gevonden  vreefeiijke  afbeeldfels  de- fer  Oke.  Doch  om  aen  te  wijfen ,  hoe 

ctEn- 
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d'Engelfche  alhier  van  tijdtot  tijd  heb- 
ben huis  gehouden ,  falniet  ondien- 

ftig  zijn  den  gantfchen  handel  korte- 
lijk  voor  te  ftellen.  Zedert  Walther 
Raleg ,  Ralph  Lane  en  Herïots  de  Virgi- 
nifche  kutten  ontdekten ,  heeft  Bar- 
tholomxus  Gofnoldy  verig  gearbeid ,  by 
vertrouwde  vrienden  en  d'Engelfche 
konïtxgjacoh:  ten  einde  een  volk-plan- 

ting na  Virginia  bevorderde.  De  toe- 

leg gelukte.  Op  'tjaer  feftien  hon- 
derd en  fes  gingen  drie  fckepen  der- 

waerds  ,  onder  beleid  van  Chrijloffel 
Newport.  Na  veel  zukkelens  geland, 
bouwde  'tflot  James  Towne.  Drie  en 
twintig  man  voeren  de  rievier ,  die  by 
't  hoofd  Henry  uitwaterd  ,  fes  dagen 
opwaerds :  flapten  thans aen  't  wellu- 
luflige  dorp  Powhatan  te  land.  Aller 
wegen  vriendelijk  onthaelt ,  keerden 

te  rugge  :  en  vonden  't  werk  t'eene- 
mael  uit  de  plooy  :  alfoo  d'Engelfche 
niet  alleen  onderling  overhoop  la- 

gen ;  maer  ook  quaelijk  leefden  met 

d'ingezetenen  :  fulx  't  weinig  fcheel- de,  offoude  alle  aen  een  deerlijk  ein- 
de geraekt  zijn.  Ondertuflchen  ver- 

trokken de  fchepen  volheden  met 

klaphout.  Honderd  zielen  bleven  bin- 
nen James  Towne  ;  doch  eerlang  geen 

tien  gefond,  wegens  fchaersheid  der 
lijftogt.  Binnen  vier  maenden  ftierf 
ruimd'helft.  d'Overige  bleven  te  lij- 

ve by  (leur  en  zee-krabben.  Hopman 

Joan  Smith  voerde  't  opper  -  gefach  :  v^^'lth • verfchafte  bequaeme  wooningen  ,  en 
koorn  ,  geruild  tegen  eenigefnuiflery 
met  de  Cbichahamins,  by  hem  ontdekt: 
voer  de  rievietChkkmzne  op:en  wiert, 
door  onachtfaemheid  der  matroofen, 

gefchikt  tot  bewaering  der  boot,  ge- 
vangen.   Een  volle  maend  fat  hy  in 

hechtenis  :  thans  los  gelaeten ,  kreeg 
levens-middelen  voor  't  volk  binnen 
James  Towne  .-welk,  ten  zy  verhindert 
was,  de  fteven  van  een  pinas  foude  ge- 

wend hebben  na  Enge land.  Terwijl  de 
zaeken  aldus  jammerlijk  Üonden, 
bragt  Newport  in  een  fchip  feftig  man 
aen  ,  tot  verfterking  der  volkplanting, 
't  Ander  zeil  verviel  door  ftorm  voor 
Brafil.  Newport  begeeft  fich  na  Wero- 
mocomoco ,  al  waer  de  koning  Powhatan    Koning- 

huis  hield.  D^e  fat  op  een  bedde  van  *»**"* 
matten  en  geborduurd  leder-kuiTen, 
gekleed  met  vellen.  Aen  fijn  voeten 
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( flaet  op  een  goede  voet:niaekte  d'hui- fen  dak-dicht :  de  booten  ten  handel 
vaerdig  :  en  de  mannen  afgevaerdigt 

op  't  geweer.  Middelertij  d  quam  New- 
port  voor  de  tweede  reis  met  nieuwe 
hulp  benden  :  fchonk  aen  den  koning 
Powhatan  een  filvere  lampet ,  fchotel, 

bedde,  klederen  en  andere kolïelijk- 
heden:ontfing  Hechte  vergelding,  een 

weinig  koren  :  voerde  honderd  en 

twintig  foldaeten  na  't  land  der  Mona- cans :  liet  Smith  binnen  James  Towne, 

tot  bevordering  van  de  fcheeps-lae- 
ding  mettachentig  man  :  en  keerde 
eindelijk  fonder  eenige  verrichting  na 
Engeland.  Smith  verkondfchapt ,  hoe 

Powhatan  enkelijk  toeleide,  om  d'En- 
gelfche  te  vermoorden,was  in  de  voor- 
baet.  Ten  dien  einde  pikt  hy  acht  en 
veertig  vaerdige  gaften  uit  de  twee 
honderd,  welke  James  Towne  tot  een 
befetting  had :  trekt  na  Werowocomoco, 
en  land  befwaerlijk,  alfoo  derievier 

meer  als  een  half  mijl  van  d'oeveraf 
bevrooren  lag.  Een  Hoog-duitfche 
foldaet  onder  Smith  s  bende  waer- 
fchouwde  Powhatan  heimelijk  ?  we- 

gens de  toeleg  der  Engelfche:  weshal- 
ven  fich  bergt  met  de  vlucht.    Smith 
voorrgerukt  na  Pamaunke  vond  den 
koning  Opechancanougmetfeven hoa- 

derd  man  in  de  wapenen.   'tStond 
hier  gefchaepen  tot  een  fcherp  ge- 

vecht. Doch  Smith  vat  den  koning  by 

de  kop:  fethem'tpiftoolopdeborfb 
en  dwingt  den  vyand  de  wapenen  ne- 

der te  leggen.  Powhatan  hervatte  nu 
ook  den  torn ,  alfoo  door  twee  Hoog- 
duitfche  van  fwaerden  en  vuur-roers 

voorfien  was  ;    doch  d'aenflag  ,  te 

vroeg  uitgelekt ,  deed  hem  't  hoofd wederom  in  de  fchoot  leggen  :  fulx 
voor  de  tweede  reis  een  peerl  fnoer 
aen  Smith  toefond.  De  vreede  wierd 

aller  wegen  tuffchen  d'inwoondersen 
Engelfche  getroffen.    By  dufdaenige 
ruft  vorderde  de  volkplanting  hand 
overhand.  Binn en JamesTowne wier- 

den twintig  huifen  getimmert  ,  een 
bom  put  gegraven ,  vier  lallen  pek  en 
tarregemaekt.  Drie  zeugen  brasten  in  t 
een  jaerfenig  biggen  voert,  en  weinig  \ 
hoenders  vijf  honderd  kiekens.  Op 
Hoglle  wierd  een  blokhuis  geleid,  om 

bericht  te  hebben  van  d'aenkomende 
hoofd  gevordertbragt  den  verwarden   fchepen.   Eerlang  echter  veranderde 

de 
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vertoonde  haer  een  jonge  dochter:  ter 
wederzijde  des  huis  twintig  byfit- 
ten  :  de  hoofden  en  fchouderenwae- 
renroodgefchildert:  een  keten  witte 

koraelen  hing  om  d'halfen.  Newport 
vereerde  aen  Powhatan  een  Engelfche 

jongen  ,  en  ontfing  Powhatans  boe- 
zem -  vriend  Namontak.  Naeuwelijx 

weder  gekeert,  drukte  een fwaer  on- 

geval :  alfoo  de  vlam  niet  alleen  d'hui- 
ïen,  by  de  nieuwe  volk-planters  ge- 
bouwt.vernielde;  maerookdepaliila- 
den  rondom  James  Towne,  tot  verze- 

kering tegen  vyandlijke  aenval  in  de 

aerde  geflaegen,  en  demeedevoor- 
raed.'t  Quaed  trefte  te  meer.de wijl  by 
de  winter  trefte.  't  Had  flechter  afge- 
loopen,tenzy'tafgedwaeldefchipte 
voorfchijn  quam,  redelijk  van  levens- 

middelen voorfien.  Terwijl  d'afge- brande  plaets  herbouwt  wierd  ,  ging 

smithstogt:  SmithteA  ineen  open  bark  met  veer- 
tien man  :  ontdekte  twee  eilanden 

voor  d'uithoek  Charles ,  aen  welke  hy 

fijnnaem  toe  pafte  :  fette  voorts  d'in- 
ham  Chefapeak  in :  midden-weegs  la- 

gen verfcheide  eilanden,  die  de  boots- 
gefellen  RuJJels  noemden.  Voor  de 
rievier  Wigcomoco  vondenze  een  drab- 

bige zee:  noordelijk  voortgefet,  een 
boezem  vol  verfchen  heet  water  :  en 

eindelijk  Wee  Virginiaenen ,  died'En- 
gelfche  lanx  een  kreek  geleiden  na 
Onawmament.  Alhier  lagen  ettelijke 
honderd  in  een  hinderlaege  (  door 
Powhattans  beftelling ,  om  Smith  af  te 
maeken.  Zy  fprongen  gefwind  te 
voorfchijn ,  als  duivels  toe-gemaekt; 
doch  getroffen  uit  vuur-roers,  lieten 
den  moed  zakken.  Smiths  toeleg  lag 

eenfdeels  om  't  land  t' ontdekken, 
en  anderfdeels  de  half- fil ver  mijne 
tot  Patawomek ,  tien  mijl  landwaerd  in 

gelegen.  Na  ernftig  onderfoek  wierd 
'tmetaei  bevonden  van  flechtewaer- 
dy.  Sulx  hy  voor foo  verre  onverrich- 

ter zaeke  teruggekeerde:  naeuwelijx 
genefen  van  een  vergiftige  wondein 
d'arm,veroorfaekt  door  een  vifch,den 
rogge  niet  ongelijk,  terwijl  by  Toppa- 
hanok  aen  de  grond  vaft  fat.  Binnen  Ja- 

mes Towne  lag  alles  over  hoop-  't  Volk 
met  fwaere  ziekte  befocht ,  morde  te- 

gen elkander.  Den  voorraed  had  de 
regen  bedurven.    Smith  tot  opper- 

L 
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r  in  de  welftand  in  een  droevig  ongemak  ; 

'•  want  alfoo  de  rarten  't  koorn  op-atcn, 
moeften  de  befettelingen  haer  wijd 
en  zijd  verfpreiden,omaen  dekoftte 
geraeken.  Sommige  leefden  by  oe- 
fters  en  fleur  :  andere  by  beefien  en 
ekels.  Voorts  haddenze  veel  met  de 

Hoogduitfchetedoen  :  als  die  de  zij- 
de derVirginiaenen  koofen ,  ten  einde 

de  nieuwe  volk-planting  uitroeyden. 

'ms  Ondertuilchen  lichten  negen  fche- 
pen,  bemand  met  vijfhonderd  zie- 

len ,  op  't  jaer  feftien  honderd  en  ne- 
gen ,  d'ankers  in  Pleymouths  haven , 

onder  't  gefag  der  ridderen  Thomas  Ga- 
tes en  George  Sommer s :  welke  met  het 

amrniraels  fchip  fchip-breuk  op  de 

Bermudas  leden.  d'Overige  geraekten 
behouden  voor  James  Towne .-  alwaer 

zy 't  werk  meer  als  ooyt  uit  de  plooy 
hielpen; want  dezee-hopmannen  niet 
alleen  Smith  over  lang  een  quaed  hart 
toedroegen  ;  maer  voerden  een  hoop 
verdorven  witte-broods  kinderen, die 

d'ouders  uit  vreefe  voor  de  galg,  fich 
'che  quijtmaekten.  Defefmeeten 't  geheel 

in  't  wild.  Weshalven  Smith  ettelijke 
by  de  kop  kreeg :  andere  te  rugge  ver- 
fond.  Honderd  en  twintig,  waer  over 
We(l  gefach  had  ,  voeren  de  ftroom 

the  Powhatan  weftelijk  op :  koofen  the  Fa- 
les, by  een  fterke  water-val,  ten  woon- 
plaeis ;  dochfeer  onvoorfichtig:  alfoo 

'tland ,  behalven andere  ongelegend- 
heden  ,  'tover-ftroomen  der  rievier 
onderhaevig  lag.  Voorts  mishandel- 

den zy  diervoegen  de  Vïrginiaenen : 

datze  lang  getergt  verfcheide  Enge l- 
fche  afmaekten.  Martin  voerde  gelijk 

i.  getal  als  We  ft  na  Nanfamund :  ontfing 

gelijke  bejeegening  ,  dewijl  infche- 
lijx  leelijk  met  d'inwoonders  leefde. 
Smith,  door  bus-poeder  gequetft,  ver- 

trok na  Engeland :  liet  de  volk-plan- 
ting voorfien  van  vier  honderd  en  ne- 

gentig man,  vier  en  twintig  (lukken 
gefchut,  drie  honderd  roers,  drie  fche- 
pen  ,  feven  booten  ,  verfcheide  han- 

del- waeren,  voor  tien  weeken  leef- 
togt  en  oorlogs-gereedfchap.  Onder- 
tuffchen  wierd  de  noordelijke  mond 
van  Powhatans  ftroom  bevolkt :  kreeg 
de  benaeming  Point  Comfort,  Doch 
alfoo  de  voorraed  eerlang  te  kort 
fchoot ;  vaerdigden  een  pynas  af,  ten 
einde  elders  voedfel  bequam.  Weini- 

4ï 

Virginiae- 

James 

Torene  een 

gevan'tfcheeps  volk  keerden  te  rug- 
ge  :  de  meefte  waeren  door  d'inge- zetenen  ,   meer  en  meer  verbittert 

op  d'Engelfche  ,  dood-geflaegen.  Ja 
'tfcheen  de  Vïrginiaenen  aller  wegen  nmteien^ 

zamen-fpanden,om  fich  defer  nieuwe  £ngellche' gebuuren  te  ontlaften.'t  Woeden  ging foo  fel  toe,  dat  binnen  fes  maenden 
de  vijf  honderd  tot  feftig  ellendige 
menfchen  verfmolten.Terwijl  't  werk 
aldus  jammerlijk  gefchaepen  fiond, 
bragten  Gat  es  en  Sommer  s  in  een  klein 
fchipken  honderd  en  vijftig  man  uit 
de  Bermudas  voor  Point  Comfort.  Befe 

vonden  geraedfaemit   't  volk  af  te 
brengen:  wanneer  de  baron  de  la  Ware 
alhier  met  drie  fchepen  vol  levens- 

middelen ter  reede  liep.    d'Opkrae- 
mende  kregen  laft  te  keeren  na  James 
Towne :  Sommer s  en  4rgalxxA.de  Betmu-  jtZl 
das  :  en  Gates,  om  nieuwe  hulp-ben- 

den uit  Engeland  over  te  voeren.  Doch 
alfoo  de  la  Ware  doorfwaerekrankte 
overvallen  wierd  ,  <is  benoodfaekc 
t'huifwaerd   de  fteven  te  wenden. 
Eer  hy  'tanker  lichte  ,  bragt  Ar  gal, 
van   de   Bermudas  verfteeken  ,  een 

fcheeps-lading  vifch  voor James  Towne 
aen  :  Thomas  Dale  drie  fchepen  ,  en 
zedert  ook  Gates  gelijk  getal ,  alle 
voorfien  van  volk,  groot  vee  ,  noo- 
dige  voorraed  en  oorlogsgereetfchap* 
Thans  is  op  de  nieuwe  volkplanting 
goede  orde  gefield  :  de  feven  honderd 
man  in  gilden  en  ambachten  verdeelt : 
een  gaft-huis  gebouwt  en  tachentig 

flaep  plaetfen :  aen  d' uithoek  Henry 
een  fterkte  geleid. Zedert  nam  't  werk 
merkelijk  toe.   Sulx  op'tjaer  feftien 
honderd  een  en  twintig,twintig zeilen 
met dartien honderd  koppen,  by  de 

graefvan  Zuid-hampton  bemand,  der- 

waerds  gingen.  Het  zuidelijkfte  ge-    'tZ 
deelte  van  Virginia  verfcheelt  eenig- 

fints  van  't  geweft    dq-  Powhatans. 
't  Zuidelijkfte  is  ,  op  Wdlther  Ralegs 
koften  ,  door  Philips  Amadas  ,  met 
twee  barken  uit  de  Teems  geloopen, 
ontdekt.    Vijftig  mijl  hield  hy  langs 

d'Americaenfche  wal :  ftapte  uit  §en 
't  lege  en  fandige  eiland  Wokokon;  vol 
wijngaerden  en  cederen , op  welke  on- 
tallij  ke  kraenen  meeft  wit  haer  ont- 

hielden :  de  bofïchen  grimmelden  van 
wild  en  gevoogelt.  Voortgefet  tot  de 

kuft  Wingaudocoa ,  d'Engelfche  veran- 
S  z  der- 

lijk/Ie  Virgi- 
nia hoeda- 

nig. 

Wokokon. 



[^2 
Tweede    Boek: 

'i ' ' 

Merkwaer- 

dige  ver- 

richting 

■v an  Ama- dai. 

\W^ 

derden  de  naem  in  Virginia )  kreeg 

veel  booten  aen  boord ,  en  in  de  felve 

Granganïmeo  broeder  des  koninx  Win* 

g/na  ,  met  fijn  gemaelinne  en  kinde- 
ren. Degemaelinne  had  om'thoofd 

een  keten  witte  korael:  aen  d'ooren 

flingerden  peerl-fnoeren  tot  de  mid- 
del toe.    d' Andere  mannen  en  vrou- 

wen droegen  koopere  oor-belien  en 

harten  veilen,  mantels  gewijs:  wae- 
renallezaluw  van  verve.  Zy  verruil- 

den bu fïêifs  en  harten  vellen  tegen  tin- 

ne fchootels,  ketels   en  yfer-werk. 
y/m^xvoerzedert  de  groote  rievier 

Occam op:  aen 'teiland  Raonoak  ,  al- 

waereendorpken  lag  van  negen  hui- 
fan,  over  welke  Granganïmeo  gefach 
had.  In&Q&'Cöom  Occam  valdO/o,  op 

wiens  grond  overvloedig  peeri  moffe- 
len  gevifcht  wierden.   Amadas  keerde 

eindelijk  t'huifwaerd  ,  na  dateerft  be- 

figtigde  de  drie  koningrijken ,  gehoo- 
rig  onder  drie  te  zamen-verbondene 

koningen  Wingina  ,  PoonenocnMena- 

tonon.  Hy  doorliep  infchelijx 't  land- 
fchap  Secotan,  en  d'eilanden  wijd  en 
^ijdin  de  lengte  verfpreyt  voor  Wïn- 
gandocoa  :  voerde  twee  inboorlingen 
na  En  ge  land over.  Defe  togt  beviel  foo 

flechtniet,of^/?g;hervat£e'tbegonne 
werk  :  takelde  op 't  jaer  vijftien  hon- 
dert  vijf  en  tachentig  feven  zeilen  toe: 

GremvilUs  onder  welke  Richard  Greenvilk  de 

viagge  voerde.  Aen  Hifpaniola  uitge- 

ftapt,  liep  voorts  langs  de  kuil  van  Flo- 
rida,  en  achter 't  hooft  van  Feare  ten 

anker.  Zedert ,  genaedert  voor  Woko- 
kon,  verloor  by  quaede  toeverficht  fijn 

fchip  :  vond 't  groote  meir  Paquipe:  en 
frak  Secotans  koorn  in  brand ,  ter  oor- 

faekeengeftoolefilvere  kop  niet  wil- 
den ter  goeder  hand  herftellen.Op  het 

eiland  Raonoak  fette  hy  honderd  en 

feven  man  uit,onder  'tgefigt  van  Ralph 
Lane  :  ten  einde  aldaer  vatte  woonin- 

gen maekten:en  de  geweften  rondom 
her  ontdekten.  Tien  maenden  brag- 
tenze  door  met  alles  op  tefpeuren: 

wanneer  haer  de  zee- voogd  Draek  na 

Engeland  af-haelde.  Eer  vertrokken, 
verfloegenze  den  koning  Wingina,  die 
bereeds  met  alle  fijn  bond  genooten 

tegen  d'Engelfche  in  wapenen  ftond. 
Om  de  nieuwe  volkplanting  te  ver- 
flerken  had  Ralech  een  fchip  afgevaer- 

digt ;  doch  dewijl  't  volk  weinig  te  vo- 

togt. 

Engel fcbe verlaetsn 

Virginia. 

Ver, 

ren  bereees  met  Draek  opgekraemt 

was,  quam  te  laet.  Greenvilk  kort  hier 

op  gevolgt ,  vond  fich  infchelijx  be- 
droogen :  weshalve  te  rugge  keert :  al- 

leenlijk liet  hy  vijftien  man  op  Rao- 
noak, ten  einde  d'Engelfche  in  befitting 

bleven.    Onaengefien    Ralech   aldus 
't  hoofd  .{liet ,  hervat  echter  de  togt: 

vaerdigt  Joan  Wits  met  drie  fchepen,  vm 
voerende  honderd  en  vijftig  koppen, 

na  Raonoak.    Defe  vond  de  vijftien 

landsluiden  niet;  maer  weld'overblijf- 
fels  van  de  verwoede  fterkte,  by  Lane 

opgeworpen ,  en  d'huifen  metruichte 
overgroeyt.  Men  maekte  de  woonin- 

gen fchoon  tot  lijf  berging :  vermoor- 
de een  merkelijk  aental  Dafaenongne- 

pungers,zen  onrecht  verdacht,als  of  de 
vijftien  Engelfche  aen  kant  geholpen 
hadden.  OndertufTchen  geraekten  de 

vlootelingen  dapper  over  hoop  :  wes- 
halvcn  d'ammirael  FVite  t'huifwaerd 

overftaegfmijt:  en  liet  een  en  negen- 
tig mannen ,  feventich  vrouwen  en  elf 

kinderen  tot  bevolking  van  Raonoak.  e* 

Na   defe  menfchen  foude  niemand  ™ 
ooit  hebben  omgefien,  ten  zy  Wite,na  dei 

Wett-lndïèn  gefchikt ,  op  Ralechs  ver- 
foek,d'achter-blevènen  beloofde  af  te 
halen.  Doch  alfoo  een  boot  voor  Rao- 
noaks  flrand  omfloeg ,  fulx  feven  man 

verdronken,wierd'tvolkfchuwomte 
landen.  Bybedaerd  weder  uitgeftapt, 

vonden  niemand.  De  huifen  binnen   « 
de  fterkte  waeren  afgebrooken:  alhier  JJ 

lagen  noch  ettelijke  ftaeven,  eenyfer  Hj 

ftuk  gefchut  en  eenig  loot ,  met  on- 

kruid begroeyt.  Ten  verfcheideplaet- 
fen  wierden  kiften  op  gedolven.  De 

bolwerken  en  palifiaeden  van  't  Hot . 
ftonden  ongefchent.In  een  boom  was 
met  Romainfche  letters  in  gefneden 

Cro :  en  Croatoan  aen  een  ftijl  der  fterk- 
te ,  fonder  kruis  boven  de  naem ;  want 

alfoo  warenze  verfprooken  voor  drie 

jaer  met  den  vertrekkende  zee-voogd 
FVite :  dat  wanneer  elders  op-kraem- 

den  , fulx  in  eenig  houtgraveerenfou- 
den ,  ten  einde  mogtcn  werden  opge- 

fogt :  en  by  aldien  groote  nood  had- 
den ,  wilden  't  kruis  ten  teiken  (lellen. 

Wit  e  had  graeg  na't  landfchap  froatoan 

gevorfcht;  doch  de  fterke  buyen  be- 
noodfaekten  hem  't  anker  te  lichten 
t'huifwaerd.    Zedert  heeft  niemand 

na  haer  getaelt,  ?\sJoan  Smith,  die 

uit 
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uit  James  Towne  zuidelijk  trok  ,  om 
eenig  bericht  te  krijgen  ,  wegens 
'tweder-vaeren  der  voorgenoemde; 
maer  niemand  heeft  ten  huidigen 
dag  toe  tael  of  teiken  vernoomen. 
Eindelijk  dit  zuidelijke  deel  van  Vtr- 

ginia  is  warmer  dan  't  noordelijke : 

anderfints  brengt  by  na  de  felve 
vruchten  en  beeilen  voort.  Alleen 

word  hier  gevonden  de  boven  ge- 
mein  vreemde  vifch  Jeekanauk ,  een  ̂ eemdt 
voetbreed  met  krabbe  voeten,  oogen 
op  de  rugge  en  een  lange  flaert  vol 
fchelpen  begroeyt. 

Vijfde  Hoofd -ftuk: 

F     L      0     ̂      /     (D      i. 

P  'tjaer  vijftienhonderden 
twaelf  ging  Joan  Ponce   de 

Leon  uit  d'  haven/f  nt  G  er  man 
voor   Porto  -  Rico   met  drie 

fchepen    onder    zeil  :  fette  flreek 

noord-noord  weften  :  liep  aen  d'  ei- 
landen del  Veto,  Caycos ,  Taguna,  Ama- 

guyao ,  Manegua  en  Guanahanï ,  alder- 
eerft  by  Chrifioffel  Colonus  ontdekt, 
en  Salvador  genaemt.  Zedert  hield 
hy  noord- weft ,  en  eindelijk  lanx  een 
kuit,  die  (dewijl  haerongemein  ver- 
maekelijk  op- deed  )  Florida  gehee- 
ten  wierd.  Om  ergens  een  haven  te 

vinden  bleef  den  ftrand  in  'tgeficht 
houden  ,   op-douwende  zuid  zuid- 

l-  weft.  Alhier  vervielen  de  fchepen  in 
fuiken  val  ftroom ,  dat  met  een  her- 
de  voor -wind  den  vloed  niet  dood 

konden  zeilen.   'tEene  fchip  dreef 
zeewaerd  uit 'tgeficht.  De  twee  an- 

dere lieten  d'  ankers  vallen ;  doch  die 
flipten  door  :  fulx  na  de  wal  gefet 

Wierden.   Ponce,  gewenkt  door  d'  In- 
diaenen  flapten  buiten  boord.    Ge- 

fwind  vioogen  d 'Indiaenen  toe,  om fich  meefters  te  macken  van  beide 

'tvaertuig    :    floegen  een  Spanjaerd 
dood :  quetfen  twee  andere.  De  nacht 

j  fcheide  't  gevecht.    By  de  rievier  la 
Cruz ,  om  water  en  brand-hout  in-ge- 

zeild, vonden  tegen-fland  by  feftig 
inboorlingen ;  doch  verftooven  haelt 

voor  't  gefchut :  een  kreegenze  ge 
vangen  -.   richten   hier  een    fteene 
kruis  op.    d'Uit-hoek,  langs  welke 
de  fterke  vloed  valt, leid  op  achten 

twintig  graeden  :   kreeg  de  benae- 
ming  Cabo  de  Corrientes  :    gelijk  de 
reex  eilandekens  voor  'tvafte  land 
los  Martires ,  ter  oorfaek  de  klippen 
van    verre    menfchen    vertoonen , 
ftaende  aen  ftaeken.   Ten  laetften, 

na  eenige  fchermutfelingen  met  de 
Floridaenen,  keerde  Ponce  onverrich- 

ter zaeke  te  rugge  :  door  't  bericht 
fommiger  Indiaenen  bedroogen :  na- 
mentlijk  dat  in  Florida  een  ftroom, en 

op  'teiland  Bimini  een  fontein wTas, *   ,.  ,,        i     i    .  ,  Water  van welker  wateren  d  oude  luiden  jong  0udjo»g 

maekten.  Zedert  bleef  Florida  niet  maektnde. 
onbefocht.  Acht  jaer  na  de  verhaelde  vafyuespgt 

voorval,  lichte  Lucas  Vajquezde  Ayl-  ePFlorida- 
Ion  d'  ankers  van  twee  fchepen  voor 
Hifpaniola  :  om  aen  de  om  leggende 
eilanden  flaeven  te  haelen  voor  de 

goud -mijnen  ,    tot  welken   arbeid 
d' inboorlingen    op    Hifpaniola    be- 
fwaerlijk  quamen.  Hy  wend  defte- 
vens  noordwaerd  :  vervald  langs  de 

kuft  Chicora  en  Gualdape  :  by  hm  her- 
noemt Cabo  defant  Helena  en  Riojor- 

dan.    d'  Americaenen  alhier  fagen  de 
fchepen  voor  zee-wanfchepfelsaen; 
doch  ,  bemerkende  gcbaerde  man- 

nen,  vluchten.   DeSpanjaerden  ach- 
ter-haelden  een  man  en  vrouw.  Bei- 

de wel  onthaeld  ,  en  in  Spaenfche 
klederen  geftooken  ,    maekten  de 

vreemdelingen  by  haer  lands-luiden 
fooaengenaem  :  dat  de  koning  vijftig 
man  na  boord  fchikte  met  leef-togt: 
en  de  vlootelingen  noodigde ,  om  lijn 

rijk  te  befichtigen.  Hy  feif  had  een  Bragt-van 

lang  kleed,  op  de  fchouder  toe-ge-  Jjgj*- 
knoopt,  bedekkende  den  buik,  hal  -koning. 
veborft,  gantfche  rugge  en  billen: 
de  lange  flip  droeg  een  dienaer  achter 

na.  Om  d'  ongedekte  fchouder  hing 
een   drie  -  dubbelde    peerl  -  fnoer 
dwars  voor  deborft ,  tot  over  de  dije. 
't  Hoofd  ftak  in  een  muts,  welker    . 

kruin  m et  ftrikken  pronkte.  d'Elle- 
boogen  en  't  been  onder  de  rechter 
knie-fchijf  vertoonden  over'tnaek- te  vleefch  een  dubbelde  keten  van 

peer- 
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peerlen.  In  de  rechter- hand  droeg 

hyeenkoftelijkeftaf.  De  koningin- 

neging  fondereenige  kleeding.  Al- 
leenlijk hing  een  ruige  reep  van  de 

flinker  fchouder   over  de  fchaemel- 

heid  :  eentwee-voudigepeerl-fnoer 
om  d'hals  tuffchen  deborften :  en  het 

hoofd-hairwijduitgekemt  tot  de  kui- 
ten toe.  Aen  d'handen  en  enkels  flin- 

gerden  infchelijx  peerl  moeren.  Uit 
'skoninx  laft    door-fnuffèlden    de 

Span 'jaer den  't  rijk  Chicora:  allenthal- ven  beleefd  onthaeld  ,   niet  fonder 

goude  en  filvere  fchenkaedjen.  Aen 

Troumioof.  boord  gekeerd ,  noodigt  Vafquez  iln- 
keidvan'    diaenen  ,    onder  voor-wending  van 

dank-bewijs  voor  genoote  vriend- 
fchap.  Soo  haeil  een  merkelijk  aen- 
tal  fich  binnen  de  fchepen  bevond, 

gingenze  onder  zeil  ;   doch'teene 
fchip  verging,  't  Ander  quam  wel  be- houden voor  Hijpaniola  ten  anker; 
maer  met  weinig  Indïaenen  :  alfoo  de 
meefte  van  hart-zeer  en  honger  op 

zee  ftierven  :  de  weinige  over-ge- 
blevene  leefden  by  doode  krengen. 

Vafquez. 

Indiaenen 

mijbandelt 

OndertulTchen    kreeg    Vafquez    by 

't  Spaenfche  hof  een  gunft-brief ,  om 
/7ö/7*/dtebevaeren,  met  uit-fluiting 

van  andere.  Op  't  jaer  vijftien  hon- 
derd vier  en  twintig  taekelt  hy  een 

fchip  toe  derwaerds.  Ditbragttoon- 
fels  goud ,  filver  en  p  eerlen  te  rugge. 
Weshalven  eerlang  de  reis  wederom 
felf  aen-vaerd.   In  de  ftroom  lor  dan 
met  drie  zeilen  gevordert,  verloor 
een.  't  Bleef  by  dit  ongeval  niet.  Hy 

werpt  twee  honderd  man  te  land  •  die door  deFloridaenen  of  afgemaekt  of  | 

gequetft  wierden.  Sulx  Vafquez  met^ 
fchaede  en  fchande  den  aftogt  blae-  »< 
fen  moeft.  Weinige  vonden  zedert 
fmaek  in  dit  vaer-water  :  te  meer  al- 

foo d' ingezetenen  arm  fcheenen, 
voorfien  van  weinig  goud  ,  welk  met 
d'  Otapales  en  Olagatonos ,  feftig  mij- 

len ten  noorden  landwaerd  in  gele- 
gen ,  ruilden.  Onaengefien  fuik  flecht 

weder- vaer en  ,   behield   Pamphilus 
\  Narvaez  foo  veel  moed ;  dat  op  een 
verlof- fchrift  vankaifar  Car el  de  vijf- 

de f  vier  zeilen  en  een  brigantijn  toe- tae. 
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taekelde.  Voor  Cuba  lichte  hyd'an- 
kers  met  fes  honderd  man  en  tachen- 

tig  paerden ,  in  'tjaer  vijftien  hon- 
derd acht  en  twintig.    Aen  Flor/da 

fette  hy  drie  honderd  krijgs-knech- 
ten  en  twee  en   veertig  ruiters  uit : 
vond  de  hutten  ledig  :  in  een  groot 
huis  een  goude  belle  onder  de  netten 
verborgen  :  kaffèn  vol  koopman- 
fchap,  en  in  ieder  een  doodlicchaem  , 
met  huiden  van  wild  gedekt  en  be- 
fchildert :  lapjenslijwaed ,  laeken  en 

ftukjens  goud.    't  Goud  bragtenze, 
volgens  bericht  der  Florïdaenen  uit 

\  verre  af-gelegen  gewefl  Apalache. 
Narvaez  ,  hoewel  tegen  't  gevoelen 
des  penning-meeflers  Nunnez  Cabe- 
ca,  fetlandwaerd  in:  de  vloot foude 
ondertuflchen  lanx  de  wal  houden. 

Vijftien  dagen  voort-gereifl ,  vernam 
noch  wooningen  noch  menfchen  : 
hier  en  daer  ftonden  palmitos  -  hoo- 

rnen. Swommen  thans  door  een  rie^ 

vier,  of  roeyden  met  vlotten  over. 
Twee  honderd  inboorlingen  befloe- 
gen  de  flrand;  fes  kreegen  de  Span- 
jaerden  gevangen.    De  gevangenen 

voorfaegen  d'hongerigen  overvloe- 
dig van  Turkfche  tarwe.  Zedert  we- 

derom  vijftien  dagen  ,  fonder  men- 
fchelijke   voet -flappen  te  ontdek- 

ken, gevordert :  ontmoet  eindelijk 
een  Indiaenfch  heer  met  aenfiene- 

lijk gevolg:  vooruitgingen verfchei- 
de  fluiters.   Gaven  hem  te  kennen, 
hoe  haer  reis  lag  na  Apalache:  en  hy 
beduide,  vyandtezijn  van  die  land- 
aerd  :    geleide   de  Span jaer den   met 
een  kanoa  over  een  fnel  vlietende 
ftroom  :  en  onthaelde  alle  feer  min- 

zaem  binnen 't  vlek,  over  welk  't  op- 
per-gefach  voerde.  Narvaez  kreeg 

eindelijk ,  na  een  gantfch  moeyelijke 

togt,  Apalache  in  'tgeficht.  Dit  dorp , twee  honderd  en  veertig  flroo  hui- 
fen groot,  leid  uuTchen  'tgebergtop 
een  moeraffige  grond  ,  vol  nooten 
pijn-  en  favel-boomen ,  eiken  ,  lauw- 
rieren  en  laege  palmitos.    Behalven 

't  geboomte  ,   door  de  wind  by  de' bergen  vallende  ,  hier  en  daer  om- 
geflaegen  ,  bekommeren  de  diepe 
poelen  den  weg-buiten  maete  feer : 
gelijk  ook  de  beiren  ,  leeuwen  en 
ander  fel  gediert.   Narvaez  viel  on- 

4$ 

Komt  tot 

Tlorideteneti 

zijnflerke menfchen. 

voorfiens  op  Apalache :  kreeg  den  Ca 

fique  gevangen  ;  alsook  overvloed 4M*4* 
van  terwe  ,  mortieren  om  de  felve 
te  flampen  ,  huiden  en  mantels  uit 
draeden  gefponnen.  Vijf  en  twintig 
dagen  hield  hy  hier  ftil.  Geduuren- 
de  welke  tijd  de  Span  jaer  den  drie 
land-togten  deeden  ;  doch  vonden 
niet  als  arm  volk  ,  ongemakkelijke 
wegen  en  een  orivruchtbaeren  boo- 
dem.  Tweemael  vielen  d'  inboor- 

lingen op  haer  uit  :  fchoot  ettelijke 
paerden  en  mannen  onder  de  voet. 
Dit  waeren  flerke  menfchen  :  liepen 
moeder-naekt ,  en  fnel  gelijk  harten : 
ontdooken  de  kogels  onder  water. 
Narvaez  was  niet  weinig  bedraeyt. 
't  Geraedfaemfl ,  't  vlek  Aute ,  op  de 
zee- flrand  gelegen  ,  aen  te  doen. 
Negen  dagen  zukkelde  hy  jammer- 

lijk ,  eer  de  tarwe ,  kalabafïen ,  erwe- 
ten  en  andere  vooraed  binnen  Aute 
roofde.  Ook  flond  de  buit  hem  duur 

genogg;  want  de  dorpelingen  weer- 
den fich  mannelijk  :  fulx  meenig 

spanjaerd  en  paerd  fneuvelde.  Zy 
hadden  nu,  Zedert  uit  d' inham  fant 
Crus  fcheiden ,  twee  honderd  en  tach- 

entig  mijl  af-geleid.  De  paerden  uit- 

geteerd konden  de  zieken  en  gequet-  fs*7f«i. 
ftenniet  draegen:  'tvolkaf-geflooft^^0»^ 

befweek  op  de  weg.  't  Naefle,  vijf UgmdhM 
barken  te  maeken  :  d'hembden  dien- 

den voor  zeilen  ,  de  paerde-flaerten 
en  maenen  tot  touwen ,  de  huiden 
om  water  te  bergen,  Scheep  gegaen 
fagen  geen  land  in  feven  dagen  :  kree- 

gen uit  vijf  Kanoas  eenige  gedroogde 
vifch  -.  liepen  door  de  ftraet/a^Mi- 
gue/:  voorts  lanx  de  kuit  na  rïo  de  Pal- 
mas  :  leeden  grooten  dorft ,  fulx  forh- 
mige  aen  't  zout  water  ftierven  :  aen 
land  geflapt,  wierden  des  nachts  door 
een  Cafique  befprongen  :  die  Narvaez 
fwaerlijk  in  't  aengeficht  verwonde, 
en  eindelijk  de  vlucht  nam ,  achterla- 

tende een  zabels-mantel,ruikende  na 
amber.  Drie  dagen  fworvenfe  weder- 

om by  de  zee  :  wanneer  de  bark  van 
Nunnez  Caleca  afdwaelde,en  eindelijk  cabecags. 

door ftorm op  flrand  dreef  :  alwaer^raö': 
d 'lndiaenen  honderd  flerk  los  gingen, 
om  de  vreemdelingen  te  vermoor- 
den;dogdefe  fielden  de  gefloorde  met 
eenige  fnuiftery,  uit  de  fchip-breuk 

T  ge- 
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gebergt,  te  vreden.   Zy  waeren  nu  ; 
wapenen  ,  leef-  togt  en  alles  quijt : 

bevonden  haer  op  een  eiland,  Mal- 

hado  by   d'  imvoonders   genaerat  : 
wierden  door  de  felve  geherbergt , 

en  onder-houden  foo  lang  iets  had- 

den.   Maer  te  mets  nam  d' honger 

diervoegen  toe  ,    dat  elkander  op- 
aeten. Binnen  korten  tijd  bleven  van 

tachentig  man  alleenlijk  vier  ten  lij- 

ve ,  namentlijk  Nunnez  Cabeca  ,  Ca- 

Jiillo  ,  Orantes  en  Eftevanko.  Defe  ge- 
raekten  eindelijk  over  land  in  Nieuw 

Galmen  ,  en  voorts  binnen  Mexico, 

niet  fonder  duifend  hacchelijkhe- 

den.  Van  Pamphilus  Narvaez  is  nooit 

befcheid  in-gekoomen  :  word  ge- 
looft verdronken  te  zijn,    Zedert 

fuik  een  droevig  wedervaeren,  bleef 

't  werk  van  Florida  elf  jaer  flil.    Fer- 

dinand  Sottus  tot  land  -  voogd  over 

Cu  La  gekooren,  verkreeg  by  kaifar  Ca- 
re/ de  vijfden  foo  veel ,    dat  noch  eens 

een  torn  waegde  op  Florida.  Behal- 
ven  't  boots -volk  voerde  de  vloot 

vijf  honderd  krijgs -knechten  en  vier- 

de half  honderd  paerden.  In  d'inham 
del  Efpiritu  Santo  geland  trekt  den 

Cajique    Vitacucho    onder   d'  oogen  : 

krijgt  hem  nevens  duifend  inboor- 
lingengevangen :  alleneder-gehakt, 

of  door  d' honden  verfcheurt.   Bin- 

nen   Apalache   over- winterde    hy  : 
flerkte  de  plaets  :   voorfag  fich  van 

leef-togt  :    verftond  ,    hoe    dartien 

dag  -  reifens  weftelijk  't  koning-rijk 
Cofachiqui,  goud- fil ver-  en  peerl-rijk, 
lag.    Ieder  vlamde  na  de  togt  der- 
waerds  ,   onaengefien  vol  gevaer; 

want  de  ftrijdbaere  Floridaenen  ver- 

borgen haer  in  de  koorn  -  akkers  , 
waer  uit  meenigen    Spanjaerd  met 

pijlen  of  queften  of  dood-fchooten. 
Sottus ,  foo  haeft  de  lente  begon,  ver- 

vorderde weg.  In  't  arme  landfchap 
Achalaqui  vond  hy  weinige  jonge  lui- 

den, en  d'oude  meeft  blind.   Uit 

Cofaqui  volgden  hem  vier  duifend  in- 
gezetenen, die  der  Spanjaerden^dk- 

'  kaedje  droegen  ,    en  haer  geleiden 
door  een  boiTchaedje  en  wildernis. 
Den  fevenden  dagftuitenze  vooreen 
fwaere  rievier.    Sottus  fond  vier  ben- 

den, om  een  overtogt  op  te  (peuren. 
Drie  benden  keerden  onverrichter 

B  o 
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zaeke.  De  vierde,  beleidby  hopman 

Annajco,  en  d'overfte  van  duifend 
Cofaquiers  geraekte  in  een  dorp  lanx 
de  ftroom  gebouwt.    De  Cofaquiers 

hielden  hier  erbarmelijk  huis  :  Hoe- 

gen  alles  dood,  fonder  iemand  te 

lpaeren :  hingen  debekkeneelenaen 
haer  zijden  :  ontgroeven  de  dooden 
op  'tkerk-hof.    Na  dufdaenige    ge- 

pleegde wreedheid  ,   trokkenze  te 
rugge. Sottus  vond  eindelijk  een  dorp 

!  opd'over-zijde  des  oevers  :  wenk- 
|  te,  iemand  beliefde  over  te  komen. 

I  Ses  fcheepten  na  hem  toe  :  en  be- 
i  richt ,  hoe  minnelijke  onder-hande- 
j  ling  verfocht ,  beloofden  fulx  bekend 
te  maekenaen  haer  opper- voogdeffe,  J 

zijnde  een  jonge  maegd.  Defe  voer  t't MtnaSottus:  befchonkhemmeteen 

peerlfnoer;  doch  klaegde   over  de 
fchaersheid  van  mond-kofbechter  zy 

foude  d' helft  by-fetten.    Hier  trok 
't  heir  over :  vond  een  fchoone  lands- 

douwe ,  groote  peerlen ,  gelijk  graeu- 
we  erweten,  kooper  hoog-geverft  als 

goud;  maer  geen  goud.  Uit  de  be- 
graef-plaets  der  vorften  lichten  de  /) 

Spaenfchebehel-hebbers,  met  bewil- 
liging der  gefei  de  maegd,  een  onge- 

looflijke fchat  peerlen.  Binnen  't  vlek 
Tolome  co  gingenze  op  gelijke  manier 

tewerk.  Dewijl  de  levens-middelen 

naeuw  om-quamen,  is'tleger  twee- fints  verdeelt.    Balthafar  de  Gallegos 

leided'eenehoop  ,  Sottus  &  andere. 

Op  't  landfchap  Chalaque  was  't  ge- 
munt. Derwaerdsinaen-togt,  wier-  J 

den     beloopen     van    foodaenigen  \ 
ftorm,  dat  weinige  de  tijding  des 
wedervaerens   hadden   af-gebragt, 

ten  zy 't  geboomte  de  flagen  brak; 
want  niet  alleen  de  donder  en  blixern 

diervoegen  woeden ,  of  hemel  en 

aerde foude  vergaen;  maer  ook  ha- 
gel-fteenen ,  gelijk  groote  eyeren  , 

vloogen  in  een  yfelijke  buy  bene- 
den-waerds,  fulx  groote  takken  te 
Aarzen  geflaegen  wierden  .    In  de  t, 

luflige  vaileye  Xuala ,  gehoorig  tot  s 
't  rijk  Cofachiqui,  ververfchenzevijf-  \ 
tien  dagen  :  trokken  door  de  landen 
Guaxale ,  Acofie  en  Coza :  alwaer  meer 
dan  duifend  Indlaenen  ,   met    plui- 
maedjenen  rijk-gevoyerde  mantels, 
deSpanjaerdtn  verweUekomden.   De 

Cafi- 
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Cafique  verfocht;  zy  beliefden  te  over- 

'winceren  aldaer  ;  doch  Sottus  floeg 
d'aenbod  af ,  als  die  d'haven  Achuji meende  aen  te  doen.  Zedertbefich- 
tigde  hy  Talijjè  ,  met  hout  en  aerde 
bolwerken  gefterkt.  De  Cafique  Taf 
calufa  ,  een  man  ,  eens  foo  groot  als 
eGngemeineSpanjaerd ,  omüngSottus 
feer  beleefdelijk  :  geleide  hem  bin- 

nen Mauila  :  gelegen  in  een  vermae- 
kelijke  valleye.  De  flad  ,  omringt 
met  dubbelde  palifTaeden  tuffchen 
beide  vol  aerde  gevult ,  (op  ieder 
tachencig  fchreden  ftaet  een  toorn 
tot  verweering  voor  acht  man) heeft 
twee  poorten ,  tachentig  huifen ,  (ie- 

der verflrekt  wooning  voor  duifend 
man)  en  een  ruime  markt  in  't  mid- 

den. Terwijl  de  Spanjaerden  alhier 
vroolijke  maeltijden  houden  ,  gaet 
onvoorfienseenyfelijkewapen-kreet 

op  Met  d'eerfle  torn  flormden  fe- 
ven  duifend ,  geftijft  t'ellekens  door 
verfche hulp-benden.  Eindelijk  bra'e- 
ken  de  Spaenfche  door  :  terwijl  de 
Had  lieverlaey  in  brand  ftond.  Meer 
als  elf  duifend  fneuvelden  in  de 
fmook  en  vlam  ,  of  aen  de  kogels ,  of 
aen  de  degens  ,  of  verplettert  van 

d'hoef-yfers  ,  of  wierden  gefcheurt 
door  d'honden  Dtn  Spanjaerden  flond de  flag  op  drie  en  tachentig  dooden 
en  vijf  en  veertig  paerden.  Voort-ge- 
TQiünaChkoza,  wierden  by  d'ingeze- 
tene  gefluit  voor  een  diepe  rievier, 
met  hooge  oevers.  Niet fonder  moei- 

te en  bloedilorting  in  toebereide  pon- 
ten overgeraekt ,  verwinterden  bin- 

nen 't  dorp  Chkoza.  Twee  maenden 
lieten  d'inboorlingen  haer  onge- moeyd futen.  Thans, bynaere nacht 
zamengerot ,  fchooten  't  vuur  in  de 
ftroo-daeken.  Twee  uuren  duurde 

't  gevecht  :  by  welk  de  Spanjaerden verlooren  veertig  man  ,  vijftig  paer- 
den,enalle  haerverkens,binnen  d'hui- 
fen  verbrand.  Zedert  verhuifl  na  Chi- 
cacolla  leeden  ( allenthalven  aenlloot. 
Binnen  't  (lot  Alihamo  wachten  vier 
duifend  Florïdaenen  op  haer  komfl ; 
doch  dek  wierden  foo  brusk  aenge- 
taft  ,  dat  d'heift  ftijf  om  hals  raek- te  :  en  Sottus  rneefter  der  flerkte : 
gelijk  ook  van  chïfca  ,  onvoorfiens 
overvallen.    Met  geen  min  gevaer 

47 

I  als  moeyte  geraekt  aen  de  andere 
f  zijde  des  ftrooms  el  Grande  ,  ont- 
I  dekte  een  dorp  ruim  vier  honderd 
}  huifen  groot  :  rondom  lagen  ver- 

maekelijke  maiz-velden  :'■  de  mee-» 
nigte  fruit -boomen  ftonden  voor 
het  oog  en  mond  luüig.  S^s  da- 

J  gen  onthaelde^É'  Cafique  Cafquin  het 
I  Spaenfche  heir  :  trok  nevens  't  {d- 
ve  met  vijf  duifend  onderdaenen 

naCapaha  :  voorfien  van  een  diepe  en  'tDot$ca% 

breede  gracht  aen  driekanten:  de*"*"- vierde  had  flerke  paliflaeden.  De 
Spanjaerden  echter  door-gebrooken, 
maekten  ruimbaen  voor  Cafquin  ,  die 
alles  voor  de  voet  aen  kant  hielp.  De 

dorp-voogd felf  ontvluchte  in  een  Ka- 
noa  op  'tnaefle  eiland.  Den  ingang 
derwaerds  hadden  nu  de  Spaenfche 
vermeeflert :  wanneer  fofquin  fchie- 

lijk  t'huifw'aerd  toog.  Na  des  felfs 
vertrek  maekte  Sottus  vrede  met  fa- 

pahaes-gejach-hebber  :  nam  fijn  win- 
ter-leger in  't  vlek  Vitangue  ,  alwaer 

geduurigh  aen  floot  leed.  Hy  hield 
vijftien  Cacïquen  gevang. n  ,  welke 
alle  levendig  verbranden  wilde,  ten 
zy  goud  verfchaften  .  Doch  dewijl 
niet  konden  op  brengen  ,  wierden 
met  af- gekapte  handen  weg  ge- 

jaegt .  Voorts  hielp  Sottus  de  Gua- 
chacoyars  ,  om  die  van  Anilco  te  ver- 
woeflen.  De  wreede  toelegh  geluk- 

te. Evenwel  ging  't  niet  na  Sottus 
zin.  Hy  vond  de  goud-mijnen  niet, 
op  welke  vlamde  :  had  in  dit  vijf- 
jaerigh  omfwerven  gef»  ild  de  groo- 
te  fchatten  uit  Attabalibaes  paleis 

gerooft  :  de  peerlen  in  Florida  be- 
komen ,  konden  nergens  na  de  ko- 

ften op-haelen  :  alfoo  de  oefler- 

fcheipen  tegen  't  vuur  geopent  ,  en 
de  peerlen  ,  met  een  gioeyendeyfer 

door-gedrilt  ,  veel  waerdy  verloo- 
ren ,  dewijl  in  luider  af-naemen. 

Ook  wilde  fijn  volk  niet  toe -Hem- 
men ,  dat  een  ftad  bouwde  aen 

d'haven  Achufi.  Sottus  trok  foo  vee!  sottm 

fwaerigheden  diep  ter  herten;  eaJer^' 
flierf  aen  de  roode  loop.  't  Lijk 
wierd  gezonken  m  de  diepe  droom 
el  Grande.  Onder  fijn  ftaet  -  volger 
Luidewijk  de  Alvarado  nam  't  werk  een 
andere  keer  :  't  heir ,  over  d'heift  ver- 
fmoken ,  wilden  enkehjk  Florida  ver- 

T  2  lae- 
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mnderiyk  laeten  :  haer  kennende  onbeftendig  j 
omfwerven  tegen  fo o  ftrijdbare  landaerd.  In  het 
«pFlorida.  iancjfchap  Auche  voorfien  van  eengid- 

ze ,  lieten  den  gidze  door  d'honden  I ,  verfcheuren ,  ter  oorfaek  de  rechte 

weg  mifchte.  Zy  fwerfden  vorders  ! 

fonder  leidsman.  d'Qngemak  ver-  | 
flond  honderd  man  en  tachentigh 

paerden  ,  behalven  een  merkelijk 
aental  Floridaenen  ,  benoodfaekttot 

het  draegen  der  pakkaedje.  Ge- 
keert  na  de  rievier  el  Grande,  lie- 

pen aldaer  twee  dorpen  af:  fterk- 
ten  beide,  ten  einde  veilig  verwin- 

terden. Doch  alfoo  't  nu  het  veer- 
tiende jaer  was  ,  dat  de  ftroom , 

volgens  gewoonte,  over  d' oevers 
vloeyde,  en 't  land  wijd  en  zijd  plas 
fette  ,  ftonden  de  Spanjaerden  gant- 

fchelijk  verleegen.  't  Hout,  't  geen 
bereiden  ten  bouw  van  feven  bar- 

ken ,  om  af  te  trekken  t'  huifwaerd  , 
dreef  wegh  :  de  levens  -  middelen 
bedorven  :  haer  woon-plaetfen  la- 

gen onder  water.  By  fulke  onge- 
makken quam  een  fwaerder.  De 

land-voogden  rondom  bragten  hei- 
melijk alle  krachten  te  zamen  :  ten 

einde  wraek  namen  wegens  de 
Spaenfche  overlaft.  Alvarado  kreeg 
door  de  Cacique  Anilco  lucht  defer 
toeleg :  weshalven  dartig  gefatiten 

der  zaem-gefwoorenen  d'handen  af- 
kapt. Kort  hier  nagingen  de  Spanjaer- 

den  onder  zeil;  doch  vernaemen  eer- 
lang meer  als  duifend  kanooen  voor 

den  boeg.  Seftien  dagen  lang  bleven 
defe  haer  by  :  quetften  en  dooden 
meenigder  Spaenfche  vlootelingen : 
fneeden  een  bark  met  acht  en  veer- 

tig man  af,  als  ook  de  paerden ,  te 

land  volgende :  't  volk  wierd  met  rie- 
men dood  geflaegen,  de  paerden 

door-fchooten.  Een  klein  over-blijf- 
fel  quam  eindelijk  tot  Panuco ,  en  van 
Panuco  tot  Mexico.  De  togtop  Flori- 
da,  foo  meenigwerf  ongelukkig  uit- 

gevallen, is  echter  hervat ,  by  toe- 
ftemming  des  Spaenfchen  koninx 

Philips  de  tweede  ,  door  Peter  Ahuma- 

AhumZT  da  en  Julius  Samano.  Vijf  Dominikae- ensamano:  ner  moniken  lieten  fich  by  de  vloot 

vinden,  diemetgrootekruifenland- 
waerd flapten :  teneinde,  door  dus- 
daenige  vertooning,  de  Floridaenen, 

Vreemde 

firyd. 

welker  tael  niet  verftonden  ,  tot  't  ge- 
loof bragten.  Doch  defe  beducht  voor 

feitelijkheid  ,  fielden  haer  te  weer: 
floegen  de  moniken  met  knodzen 
dood  :  vilden  de  lijken  :  en  hingen 

'tafgeftroopte  vel  in  haer  tempels, 
't  Liep  hier  allegangs  flecht  af  :  even- 

wel  waegde   de  Spaenfche  koning 
noch  eens  kans  :  fond  Peter  Menen-  v 
deznzFlorida.  Hem  volgden  uit /fa-  ̂  
men  drie  Jefuieten  Peter  Martinius, 
loan  Roger  en  Frans  Vi/laregius.    De 
fchipper  door  onkunde  wift  niec  waer 

hy  was.  't  Geraedfaemft  te  landen  .Ne- 
gen Nederlanders  en  vier  Spanjaerden, 

onder  welke  fich  ook  bevond  Marti- 
nius ,  vallen  in  de  boot ,  en  gingen  op 

Floridauit.  Ondertuffchen  ftaetfulk 

eenflormop,  die'tfchipnaG^flin- 
gert.     De  gelande  vonden  noch  lijf- 

berging noch  voedfel,  dan  wilde  krui- 
den. Zy  zukkelden  hier  tien  dagen. 

De  Franfchen  volgden  de  Spaenfche 

voetftappen  :  Joan  RihaldcnRene  Lau- 
doniere  ten  verfcheide  tijden  na  Flori-  1 

da   gezeilt,   ontdekten   aldaer  ver- 
fcheide   kuften  ,    havenen  ,   ftroo- 

men  en  volkeren  :  ftonden  bloedige 

gevechten  uit  tegen  de  Spanjaerden: 
en  ,  om  te  wreeken  de  moorderyen 
der  felve  aen  de  Franfche  gepleegr, 

ftak  Dominicus  Gurgius ,  op  't  jaer  vijf- 
tien honderd  feven  en  feftig  derwaerts 

met  drie  fchepen  ,  voerende  twee 
honderd  foldaeten  en  tachtig  boots- 
gefellen.    By  de  ftroom  Tacatacouru 
ingevaeren ,  flapte  teland :  vond  een 
jonge  Peter  du  Bre  :  die  ontfnapte, 
toen  de  Spaenfche  binnen  de  flerkte 
Carolina  de  Franfche  befetting   ver- 

woed afmaekte.  Du  Bre  omzwerven- 
de, begaf  fich  eindelijk  in  dienftvan 

den  Fioridaenfche  landvoogd  Satu- 
riona.  Defe  ,  nevens  andere  Caciquen 

fpand  met  de  Franfche  te  zamen ,  drijft  1 
de  Spaenfche  uit  driefterkten  ;  welke  & 
alle  uit  laft  van  Gurgius  geüecht  zijn. 
Doch  Florida  ,  volgens  Thevet  alfoo  j 

genaemt ,  ter  oorfaek  de  kuft  haer  M 
vermaekelijk  vertoond  :  hoewel  an- 

dere meinen  ,  dewijl  op  palme-fon- 
dag ,  in  de  Spaenfche  tael  pafcua  de 

Flores ,  gevonden  is.  d'Inboorlingen noemen    het  Jaquaja.    Volgens   de 

landfeheiding ,  by  't  hof  binnen  Ma-. 
drit 
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drit  beraemr,  en  aen  Pieter  Menen- 
den ter  hand  gefteld  heeft.    Flonda 

ten  ooften  Bahama,  ten  weften  Mexi- 

co ,  na  't  noorden  Canada ,  en  zuide- 
lijk befchouwt  het  over  zee  ,  met 

een  uitfteekend'  hoofd  ,  Cuba  en  Tu- 

catan.  't  Land ,  bevochtigt  van  ver- fcheide  rievieren ,  is  vlak  en  zandi^ 

na  de  zee-kant.  Ponce  de  Leon  ,  be- 
noodfaekt  fich  te  bergen  voor  de  be- 
fchuldigingen  tegen  hem  in  gebragt 
by   Dïdacus  Colonus  Crijïoffels  zoon, 
nam  de  reis  aen  na  Flonda;  doch  was 

d'eerfte  niet  ;  want  Sebadiaen  Gabo- 
tus  ,  gaende  gemaekt  door  de  nieu- 

we on  tdekking  van  Hifpaniola ,  vond 
laquafa,  welk  Leon  noemde  Florida  , 
feltien  jaer  te  vooren  ,  uirgerufl  by 
d'Engelfche  koning  Henrik  de  feven- 
de.  De  Spanjaerden  hebben  hier  twee 

vaftigheden  gebouwt:  'Cgeen  aen  de 
uithoek  Helena  ftaet ,  is  toegewijd 
denapoftelMtf/z^iW ;  de  ftad  en  het 
flot  Auguflijn  Jeid  nevens  de  rievier 
May.  Beide  ftad  en  flot  hebben  voor 
land,  binnen-waerd  vol  beemdenen 
geboomt  :  de  kant  rijft  heuvelach- 

tig.    Tuflchen  't  Voor  land  loopt  een 
ruime  en  diepe  kil  in  een  wijd  vaer- 
water  ,   welk  de  fterkte  en  ftad  be- 

fpoelt.  De  fterkte  is  achtkantig  ge- 
timmert:  weder-wijds  ftaet  eenron- 
de  toorn :  binnen  zijn  foldaeten  brak- 

ken.   De  grond   afgefneeden    door 

twee  ftroomen  ,  uit  't  land  vallende 
in  't  vaer  water  tuflchen  'tvafte  land 
en  't  voor-land,  brengen  groote  va- 
ftigheid  toe  aen  't  flot.    De  ftad  leid 
by  na  vier  kantig  :  alleenlijk  dat  te- 

gen over  de  fterkte  dichter  bebouwt 
is,  verdeelt  in  vier  ryenftraeten.  De 
kerk  ftraet  ter  zijde  buiten  de  ftad: 
recht  voor  de  ftad  word  gezien  het 
Auguftijnerkloofter.  Voorts  zijnde 
inwoonders  olijf- vervig  ,  groot  fon- 
der  mifmaektheid  ,  gefchildert  over 
't  vel  :  draegen  een  harten  huid  voor 
de  fcbaemelheid  :  fwarthair  hangen- 

de tot  de  heupen  ;  doch  meeft  tulps- 
gewijfe   op    de   kruin   gevlochten: 
twee  kleine  fchilden  voor  de  borft  : 
feskleinder  om  darmen  :  twee  bellen 
aen  ieder  oor  :  en  een  muts  ,  welkers 
boord  getakte  vederen  en  de  top  een 
kruin  vertoond.  Dekooker,  vol  ge- 
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fcherptc  pijlen  met  viflche- tanden, 
hangt  op  zijde.    In  de  flinker  hand, 
boven  voorfien  van  een  vierkantige 
koopereplaet,  houdenze  een  groote 
boog.    Aldus  ftappenze  ten  oorlog. 
Dekoning  heeft  de  voortogt  meteen 
knodze.    Dagelijx  raeds  -  pleegenze  haervreem- 
over  de  krijgs- zaeken  in  'skoninx  deraed -Ple- 

huis  ,  die  op  een  verheeven  zetel  fit.  gmg '' d'Aeazieneiijkfte    begroeten    hem eerft,  met  de  handen  gelicht  boven 
't  hoofd  :    roepende  ,  ha  ,  he  ,  ya : 
de  weer-galm  der  overige  luid :  ha  t 
ha.  Thans  fet  fich  elk  op  ftoelen  ne- 
derrondom  binnen 't  huis.  Indiende 
voorval  van  fwaer  belang  is  ,  ont- 
biet  de  koning  d'oudfte  en  priefters 
Jawas  genaemt.  Thans  word  caffme, 
een  drank  uit  bladeren  ,  feer  heet 
den   koningh   toe-gereikt  :    voorts 
drinkt  ieder  op  orde  ,   uit  de  feive 
kop.  De  drank  verwekt  fweet :  ftilt 
honger  en  dorft  voor  vier  en  twintig 
uuren.  Als  te  velde  leggen  tegen  den  katrfpijs: 
vyand  ,  h\en  by  Turkfche  terwe, 
honing,  gerookte  vifch  ,  haege  dif- 
fen,  en  alle  wilde  wortelen :  jamen- 

gen zand  en  kooien  onder  defpijs, 
om  defelvete  verlengen.  Soo  haeft 
krijgen  de  legers  elkander  niet  in  het  f^tlZ- 
geficht :  of  de  koningen  weder-zijds  gm  feer 

draeyen  d'oogen  in  de  kop  rondom:  vnemd- mompelen  tuflchen  de  tanden:  mae- 
kenfeer  vreemde gebaerten:  en  ver- 
hefïèn  tuflchen  beide  een  yfelijk  ge- 
fchreeuw :  beantwoord  met  algemei- 
ne  kreet  des  gantfehen  heirs,  flaen- 
de  te  gelijk  op    de  dyen .     Thans 
neemt  eikkoning,  eerbiedig  gekeert 
na  de  fonne,  een  houte  fchotel  vol 
water  ,  welk  over  de  krijgsknech- 

ten werpt,  foo  verre  hem  doenelijk 
is  :  bid  ,  de  fonne  gelief  te  vergun- 

nen :  dathy  op  gelijke  wijfe  't  bloed 
der  vyanden  mag  ftorten.  Terftond 
giet  hy  een  tweede  komme  waters  in 

't  vuur: wenfehende  den  krijgs-knech- 
tentoe:  zy  d'afgeftroopte  huid  van 
de  weder-partijders  alfo  aen  de  vlam- 
me  op-offerden.  Ook  komen  dan  te    boer  dui- 

pafle  de  priefters  ,  ervaeren  in  dui-  *&&"*- vels  konften.  Defe  gezeeten  op  een 
fchild  in  't  midden  des  legers  ,  trek- 

ken rondom  een  kring ,  binnen  welke 
vreemde  kriskraflen  en  wonderlijke 
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w  e  E  d  e    Boek 

bedrijven 
wonderlijke 

■potsen. 

Wreedheid 

tegen  ver-' 

gramatzen  maken,  niet  fonder pree- 
velende  woorden  :  zy  fchijnen  een 
krachdg gebed  te  doen,  geduurende 

'c  vierde  deel  van  een  uur.  In  't  gebed 
flellen  fich  diervoegen  aen  ,  dat  eer 

duivelen  felf  gelijken  als  duivel -ja- 

gers :  zy  draeyen  d'oogen 't  achterile 
voor,  en  'slichaems  gewrichten  niet 
anders  dan  of  alle  beenderen  aen  Huk- 

ken knakten.  Eindelijk  ftappenze  af- 
geflooftuit  den  getrokken  kring:  be- 

richten den  koning  wegens  't  getal  en 
toefland  des  vyandlijken  legers.  Den 
verwonnenen  word  metmeffen  uit 

fcherp  ried  't  vel  des  hoofds  met 
't  hair  afgevilt,  en  tegen  't  vuur  ge- 
droogt.  Dit  bindenze  aen  hooge 
Hokken  :  en  keeren  diervoegen 

zeegruiftig  te  huifwaerd.  Even  foo 
handeltnze  d'  armen  ,  koppen  en 
beenderen.  Doch  deftokken  plaet- 
fenze  op  een  ruim  veld :  rondom  fit- ten mannen  en  vrouwen.  Thans 

flapt  de  priefler  met  een  houte  beeld 

in  't  midden  der  vergaedering :  ver- 
vloekt de  verflaegenen.     Aen  een 

hoek  des  akkers  knielen  drie  man- 
nen :  d'eene  klopt  voller  flags  op  een 

{leen ,  na  't  getal  der  vloeken  by  de 

priefter  uit-gefprooken  :  d'  andere 
twee  rammelen  ondertuflchen  met  • 
kalabaden  vol  fteentjens ,  en  fin- 

gen niet  fonder  vreemde  gebaerten 
vreemde  liedekens.  Soohaeft  neemt 

dit  gedoen  geen  einde ,  of  de  vrou- 
wen ,  welker  mannen  gefneu velt  zijn 

indenflag,  treeden  tot  den  koning, 

dekkende  d' aengefichten  met  haer 
handen  :  maeken  groot  misbaer :  ver- 
foeken  wraek  over  der  mannen  :  by- 
fland  in  haer  weduwlijke  ftaet  :  en 
verlof,  omtergewoonelijker  tijd  te 

mogen  trouwen.  De'koningflaetdit 
toe.  Aldus  getrooft ,  keeren  huilen- 

de t'  huifwaerd :  en  eerlang  na  de  be- 

graef-plaetfen  der  mans.  Alhier  fnij-  * 
denze  'thoofd-hair  tot  d'ooren  toe  1 
af:  werpen  't  felve  op  degraeven, 

gelijk  ook  de  wapens  en  drink-pot- 
ten  ,  eertijds  by  d' afgeflurvene  ge- 

bruikt. Mogen  zedert  niet  treden  in 

den  echt ,  voor  'thairgegroeyt  is  op de 
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"  de  fchouders.    De  felve  gewoonte 
,  grijpt  ook  flan  d ,  als  de  koningen  ter 
aerde  belleid  worden  :  alleenlijk 

komt  hier  noch  by ,  dat  d'onderdae- 
nen  drie  dagen  vallen  en  huilen :  fijn 
graf  vol  pijlen  befleeken  :  endesfeif 

goederen  met 't  huis  door  de  vlamme 
8  aen-fleeken.  Voorts  vexfcheelen^ 

Floridaenen  onderling  feer.  Die 'tland- 
fchap  Panuca  bewoon  en ,  grenzende 
aen  Nieuw  Spanje ,  zijn  ftrijdbaer  en 
wreed  :  offeren  de  gevangenen  aen 
haer  afgoden  ,  en  etenze  op.  De 
mann en  plukken  de  baerd  uit:  door- 
booren  neus-gaten  en  ooren  :  trou- 

wen niet  voor  haer  veertigfte  jaer. 
Hier  aen  volgen  de  rijken  Avanares 

en  Allardaofia  bewoond  by  een  door- 
trapte landaerd,  boven  andere  Indi- 

uenen.  d' Inboorlingen  van  laguazia 
zijn  fneider  in  't  loopen  dan  een 
hart;  vermoeyen  niet,fchoon  een 
gantfchen  dag  rennen.  Nergens 
vindmen  wonderbaerlijker  fwem- 
mers ,  als  in  Apalchia ,  Authia  en  So- 
movia.  De  vrouwen  felf  baeden  door 

diepe  en  fnelle  rievieren  ,  met  kin- 
f  deren  in  den  arm.  Hier  worden  vele 

gevonden  ,  die  manen  wij  f  te  gelijk 
zijn  :  defe  draegen  de  pakkaedje, 

als  't  leger  te  velde  gaet.  Tweemael 
'sjaers  brengt  de  felve  grond  Turk- 
fche  terwe  voort,  't  Land  word  nooit 
gemefl;  maer  als  de  tarwe ,  welke  in 
lente-  en  zomer-maend  geplant ,  van 

't  veld  in  een  groote  fchuur  verzae 
melt  is  ,  fleekenze  't  onkruid  aen 
brand  :  die  aflche  verftrekt  voor 

mefling.  De  koning  deelt  de  terwe 
om,  na  ieders  huifgefin.  By  de  win- 

ter wijkenze  vier  maenden  bofch- 
waerd  ,  onder  kleine  hutjens  van 

palm-takken :  leven  by  't  wild ,  ge- rookte vifch  en  krokedillen  :  defe 
hebben  fchoon  en  wit  vleefch ;  doch 
rieken  na  mufcus.  De  vangft  defer 
woefte  beeften  gaet  aldus  toe.  Aen 

d'  oever  der  flroom  word  een  huisjen 
vol  ronde  gaeten  gebouwt.  Binnen 
ftaet  wacht  :  defe  waerfchouwt  tien 

of  twaelf  metgefellén  ,  gewaepend 
met  een  ftam  vol  korte  fcherpe  tak- 

ken :  weiken  den  krokodil ,  die  wijd- 
gaepende  ten  roof-toe-loopt  ,  ter 
bek  in-douwen ,  enalfooopderugge 

om-fmijten  :  fclüeten  dan  den  buik 
vol  pijlen  ,  en  flaen  hem  vorders  met 
knodzen  dood.    Konftiger  worden  ai*  ook  der 

d'  harten  gevangen  :  namentlijk  zy  hmm- verbergen  haer  onder  een  harte  vel, 
feer  aerdigop-gefet ,  niet  anders  of 
leefde  :  plaetfen  dit  by  deftroömen, 

waer  d' harten gemeinelijk  drinken: 
welke  dan  onvoorfiens  door-fchie- 
ten.    In  ziekten  laeten  geen  aders ; 

maer  zuigen  't  bloed.  De  priefters 
bedienen  te  gelijk  'tampt  van  ge- 

nees meefters  -.  waerom  met  fich  om- 
draegen  een  lak  vol  kruiden ,  meeft 

tegen  de  pokken ,  want  dit  volk  bui- 
ten gemein  hoerachtig  valt  :  ja  Sodo-  Floridaenen 

mietery  en  bloed  -  fchande  worden  £^_ 
nietgerekent  voor  zonden.  En  hoe-  der*. 
wel  fich  feer  toegeven  in  dartele  geil- 

heid, bereiken  doorgaenseenhooge 
ouderdom.    Rene  Laudoniere  uit  de 

rievier  May  ,  niet  verre  van  de  ftad 
Auguflijn  te  land  geflapt ,  ontmoete 
den  Floridaenfchen  landvoogd  Satu- 

riona, die  hem  bragt  by 't  wapen  des 
Franfchen  koninx ,  voor  tweejaer  op- 

gerecht.  Saturiona  had  't  wapen,  ten 
bewijs  van  goe*%unftigheid  tegen  de 
Franfchen  ,  met  lauwer-kroonen  en 
bloemen  gepronkt.  Nevens  Saturiona 
ftond  fijn  zoon  Atoreus  ,  die  by  ei- 

gen moeder  verfcheide  kinderen  had 

voortgeteelt.  Zedert  bekende  de  va- 
der niet  meerd'huifvrouw,  welk  aen 

Atoreus  overgaf.  De  over-overgroot- 
vader  van  Saturiona  telde  nu  meer  als 

anderhalf  honderd  jaer,  en  kinds- 

kinderen tot  in  't  vijfde  gelid.    De 
gods-dienftin  Florida  is  niet  min  ver-  haerfchnk- 

doemelijk  als  wreed.   Wanneer  zeeg-  keiijkegods* 

haftig  te  huis  komen ,  nemen  de  oude      ■ ' 
wijven  't  gedroogde  hair  van  de  voor- 

noemde {lokken  af:  fteeken  't  felve 
omhoog,  dankende  den  fonnevoor 
defcevochte  overwinning.  Bloediger 

gaet  de  oflèrhande  der  eerfl-geboo- 
ren  zoonen   toe  j   als  welke  voor 

den  koning  de   herzenen   te   plet- 
teren geflaegen   worden  met    een 

knodze  op  een  blok.    Meer  befpot-  ahwkèe- 

telijk  is  de  jaerlijxe  dienft  aendefon.  ftoitsHk' 
Zy  vullen  't  afgeftroopte  vel  van  een 
hart  met  wei-riekende  Sruiden :  eie- 

ren d'hoorens  en  hals  met  kranfen  : 
voeren  het  tuflchen  gefang  en  fluiten 

na 
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na  een  hooge  tronk,  op  welke 't  ge 
vuld  hart  plaetfen  met 't  hoofd  na  de 
fonne  gekeert :  wien  voorts  verfoe 

ken ,  hy  believe  't  land  fulke  vruchten 
overvloedig  te  verkenen ,  als  aen 
hem  nu  offeren,  't  Genoemde  vel 

blijft  tot  't  volgende  jaer.  De  Spanjaer- 
den hebben  zedert  de  neder-laeg  in 

de  fterkte  Carolina,  en  op  't  jaer  vijf- 
tien honderd  vijf  en  tachentig  't  on- 
heil by  d'  ammirael  Draek  toe  -  ge- 

bragt ,  weinig  tegen-ftribbeling  op 
Verrichting  llorïda  gevoeld.  Draek  had  Domingo 
vm  Draek  eü  Qarthagena  gebrandfthat ;    wan- 
op  Forti;        neer    janx    ̂ e    j^.     ploriela    ftreek 

hield,  en  aldaer  een  baek  ontdekte. 
Derwaerds  fend  hy  verfpieders ,  die 

een  mijl  nevens  een  rievier  op-gin- 

gen: ontdekten  aend'over-zijdeeen 
fterkte  ,  en  weinig  hooger  't  ftede- 
ken  Augufttjn  ,  getimmert  uit  houte 

huifen.  Draek,  hier  af  verkundfchapt, 
wende  de  flevens  derwaerds  :  lofte 

tweemael  'tgefchut  op  het  flot,  aen 
fant  ]oan  toegewijt.  Eens  fchooten  de 
Spanjaerden ,  en  vluchten  voorts  met 
haer  gefach  -  hebber  Peter  Menendez, 

d  Engelfche  maekten  fich  ftorm-vaer- 
dig:  wanneer  een  gevangen  Franfch- 
man  in  een  boot  na  Draek  toe-roey- 
de  :  uit  welken  verftonden  ,  hoe  de 

Spaenfche  de  ftad  Auguftïjn  en  fterkte 

Jantjoan  hadden  verlaeten.  Weshal- 
ven  Draek  na  't  flot  toe-fet,  vind  al- 

leenlijk palhTaeden  door  malkander 
gevlochten  ;  een  platte  beukery  op 

pijn  boom  en ,  tuflchen  beide  vol  aer- de  gevult ;  en  een  kift  met  twintig 

duifend  guldens  tot  betaeling  derfol- 
daeten.  Veertien  metaele  ftukken 

lichten  d' Engelfche  uit  de  fterkte,  ver- 
nielde alles:  en  ging  onder  zeil. 

Lucajos  ei- landen. 

SefteHoofd-ftuk: 

't  E  I  L  J  N  <D     C  U  ®  A. 

E  zee  voor  Florida  is  feer  zor- 

gelijk wegens  ontelbaere 
klippen  en  plaeten.  Meer 
als  vier  honderd  kleine  ei- 

landen leggen  wijd  en  zijd  verfpreid , 

behalven  de  groote  ,  onder  een  be- 
naeming  Lucajos  geheeten  ,  noorde- 

lijk van  Cuba:  en  Hïfpanïola  af.  De 
voornaemfte  zijn  Bahama ,  Lucaione- 
que ,  Cignateo ,  Caio  Romano  ,Jabaquem 
en  andere,  't  Volk  defer  eilanden  is 
buiten  gemein  wel  -  gefchaepen ,  en 
byfonder  de  vrouwen  :  waerom  de 
Spanjaerden  aller  wegen  derwaerds 
zamen  vloeyen  tot  geile  vermenging. 
De  dochters  gaen  moeder-naekt , 
ter  tijd  toe  haer  maendelijke  reini- 

ging krijgen.  Thans  word  een  groo- 
te maeltijd  aen  gerecht ,  op  welke  zy 

haer  fchaemelheid  bedekken  met 

een  kotoene  kleed  ,  nets-gewijs  ge- 
breyt ,  en  vol  bladeren  befteeken. 
De  mannen  gebruiken  geen  kleding, 

dan  alsfeeften  vieren  of  oorlog  voe- 
ren ;  want  by  fulke  voor- vallen,  trek- 

kenze  een  kotoen  -  gewaed  aen  , 
door-vlochten  met  veel-vervige  ve- 

deren. Op'thoofdftaenluftigeplui- 
maedjen.  't  Gebod  der  koningen ,  ja 

van  de  minfte  heeren  ,  word  ftipna-  J 
gekomen.  Geen  dienaer  of  dienae-  w 
refte ,  die  na  reeden  van  eenige  laft  h 

vraegt ,  hoewel  't  leven  felf  aen  de  f j 
gegeven  laft  hangt.  Liever  fterven-  pt 
ze ,  dan  verwijt  araegen ,  dat  in  on- 
gehoorfaemheid  leven  omtrend  haer 

opper-hoofden.  OndertiuTchen  mif- 
bruiken  defe  fuik  een  magt  feer  zel- 

den. De  koningen  gaen  naeuwelijx 
verder  ,  als  omtrend  orde  te  ftellen 
voor  ieder,  wegens  zaey  en,  planten, 

maeyen ,  vhTchen  enjaegen.  't  Geen het  veld ,  bofch  of  zee  geeft ,  om  te 
konnen  bewaeren  tegen  verderf, 
word  in  onder  -  aerdfche  kuilen  ge- 

bergt  :  en  ter  gewoonelijker  fton- 
den  ,  na  'skoninx  goed -vinden  en 

iegelijx  nood  ,  uit-gedeelt.  't  Voor-  | naemft  cieraed  der  eilanders  beftaet 
in  roode  fteentjens ,  binnen  fchelpen 

op  zee  gevifcht  ,  beflooten.  Of , 
't  geen  waerdiger  achten  ,  de  keyen 
cohicï ,  welke  onder  d'  herfenen  der 
groote  flakken  cohoho  verborgen  leg- 

gen. Om  d' hals  armen  en  beenen 
draegenze  fnoeren  ,  te  zaemen  ge- 
reegen  uit  door-luchtig  en  veel-ver- 

vigkorael,  op  d'oevervan  fommige 

wa- 
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water-poelen  gegraeven.  De  meefte 
inwoonders  der  genoemde  eilanden 
eten  geen  vleefch  :  ja  fterven ,  wan- 

neer fulkeïpijs  nuttigen.  De  duiven 
neftelen  in  geboomt,  niet  ongelijk 
den  granaét-boomen ,  welker  baften 
nakaneel  en  gengber  fmaeken,  en 
ruiken  alskruid-nagelen.  Soo  over- 

vloedig vallen  hier  de  duiven ,  dat  de 
na  buuren  fchuiten  vol  weg-voeren. 
Een  niet  min  fmaekelijke  als  gefon- 
de  vrucht jaruma ,  Tweernende  na  een 
groote  vijg ,  wafcht  aen  een  boom, 
niet  veel  verfchillende  van  een  vlier- 

boom :  de  blaederen  hebben  byfon- 
dere  genees-kracht  tegen  wonden 

't  Eiland    Cuba.  15^ 
ftorax-hout,   welk  d' inboorlingen  /lorax: 

vjyngaer* dm: 

gewend  zijn  des  nachts  te  branden. 
Maer  niet  groeyt  weelderiger  als 
wijngaerden .  De  (lammen  hebben 
dikte  van  een  mans  middel  .:  bren- 

gen ampère  druiven  voort.  Behal- 
ven  patrijfen  ,  ring -en  tortel -dui- 

ven ,  vliegen  lanx  de  zee -kant  by 
duifenden  kraen-  vogels  te  zamen: 

die  jong  ,  fpier- wit  zijn ;  doch  met*2J?"w" 
d' ouderdom  veelvervig  worden  : 
fitten  met  de  beenen  in  't  zout  wa- 

ter ,  welk  drinken.  De  papegayen-  M&W1* 
gaet  vreemd  toe.  Een  jonge 

wiens  hoofd  onder  kruit  verfchuilt, 

klimt  ten  top  van  een  boom  :  roert 

i/reemdi 

vang/i. 

Defe  Lucajos-,  hoewel  buiten gemein    een  papegay  op  fijn  kop  ,  fulx  klae 
michtbaer   leggen     meed      onbe- 1  gend geluid  maekt:  waer  op  andere 
woont  :  ter  oorfaek  d' inboorlingen 
vervoert  zijn  by  de  Spanjaerden ,  om 

in  de  goud-mijnen  van  Hifpaniola  en 
elders  te  werken.  Doch  onder  d'  ei- 

landen alhier  munt  Cuba  uit.  Dit, 
door  C.hriftoffel  Colonus  ontdekt, 
wierd  eerft  genaemt/^«»^7,  zedert 
ook  Femandina  en  Alpha-Omega,  is 
eindelijk  beft  bekend  gebleven  on- 

der de  banaeming  Cuba.  In  de  leng- 
te van  de  wettelijke  uit-hoek  Anton 

tot  d'ooftelijke  de  Maizï  maekt  het 
tweehonderd  endartien  mijlen  uit, 
by  de  grootfte  breedte  vijf  en  feftig, 

tuffen  d'  hoofden  dejardines  en  Lu- 
catiaca  :  anderfints  krimpt  het  ook 
elders  tot  twaelf  mijlen.    De  grond 

draegt  door-gaens  veel  hooge bergen  I  lywaed.  Eertijds  was  Cuba  beftiert 
en  fwaere  boffchen.  't  Gebergte  j  by  verfcheide  heeren  :  ieder  be- 
brengt  voort  yifch  rijke  rievieren ,  j  heerfchte    zijn     eigen    landfchap. 

toe -vliegen.     De  jonge   afgerecht 
werpt  een  ftrik ,  aen  een  ftokjen  valt, 

den  papegaeyen  om  d'  hals :  enJrukt- 
ze  t'  hemwaerd.   Voorts  dienen  ten 

fpijs  dyguanas  vier-voetige  Hangen,  Mz*»-* 
niet  ongelijk  den  hagediflën.    By- 
fonder  fmaekelijk  valt  't  vleefch  der 
fchild  padden ,  welke  fomtijds  hön-  fttëd-pad- 

derd  en  dartig  pond  haelen.   Haer^'* vet  geneeft  melaetsheid  en  fchurft. 
Stieren   en  koeyen  worden  meeft 

om  d'huid  geflagt.  De  verkens,  aen 
riemen  gefneeden  ,   en  in  de  fonne 
gedroogt  ,    verftrekt    ten   voedfel 

voor  't  fcheeps-volk  na  Spanje  af- 
fteekende  uit  Havana,     't  Kotoen   kotoen: 

wafcht   in  't  wild ,    en  levert  goet 

die  of  ten  zuiden  of  noordelijk  in 

d'  Oceaen  uit-wateren.  Deftroomen, 
welke  d'  haeven  Xagua  aen-grijpen  , 

Onder  de  voornaemfte  zijn  Mai- 
zz,  Bayamo,  Cueyba  ,  Cam.guey ,  Ma~ 
caca  ,    Xagua  ,    Hahana   en    Uhïma. 

landfchap  - 

pen: hebben  waerdigergoud,  alsd'  ande-  Sommige  vlak  ,  andere  bergachtig  , re  vloeden.  Voor  de  voornaemfte 

worden  gereekent  Arimao ,  laLuna, 
de  Mares  en  Qauto ,  de  grootfte  van 
alle,  ten  zuiden  zeewaerd  geftort. 
Alle  voedenze  overvloedig  kroko- 

dillen ,  die  meenig  menfch  en  beeft 

na  't  water  rukken  ,  en  aldaer  op- eeten.  De  cederen  wafTchen  hier 

niet  min  groot  als  welriekend.  Ie- 
der ftamme  kan  een  fchuit,  voor 

veertig,  ja  feftig  man,  leveren.  By 

't  op-gaen  der  fonne  verfpreid  ficli 
feer  verre   d'aengename  reuk  van 

en  meer  of  min  vruchtbaer ,  wier- 

den  dicht    bewoont  voor    d'  aen- 
komft  den  Spanjaerden  ;   doch  ze- 

dert diervoegen  ontvolkt ,  dat  naeu-  mufi  cnie- 

vvelijx  oude  inboorlingen  te   vin-  wom: 
den  zijn.     Weinig  Spanjaerden  ont-  '' 
houden    fich    op    dit    groote    ei- 

land.    In   't  geweft    Camaguey  leid 
een  valleye  ,   drie  mijlen  groot ,  al- 
waer    de  natuur  feer   overvloedig 
moolen-fteenen  voort -brengt ,  van   mmden. 

foo  keurige  rondte;    dat  geen  paf  ̂emm • 
fer  volmaekter  kring  kan  trekken. 

V  Vor- 
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Vorders  is  berucht  'tgebergt ,  uit 
welk  jooden -lijm  diep  zeewaerd 

vloeyt ;  alwaer  door  de  wind  her- 
waerd  en  derwaerd  gedreven  word. 

De  lucht  valt  doorgaens  feer  ge- 

maetigt ,  en  de  grond  vruchtbaer  van 

krappe,  caffie  fiflel,  gengber  maftich , 

aloë,  kaneel  en  zuiker.  't  Goud  welk 
in  de  mijnen  en  flroomen  gevonden 

word  is  nergens  na  't  zuiverfte ;  doch 
'tkooper  ftaet  de  hoogde  proef  uit. 
De  flangen  op  Cuba  verdienen  geen 

gemeine  verwondering.  Defe  heb 

ben  de  groote  van  een  haes  ,  de  ge- 
daente  van  vofTen  ,  konijne  voeten , 

een  weefels-kop  ,  voile n- ftaet t,  daf- 
fen-hair  :  leven  by  kleine  beeftjens 

guabiniquinazes  •  verftrekken  tot  een 
niet  min  gefonde  als  fmaekelijke 

fpijs.  De  oude  inwoonders  gingen 
eertijds  naekt.  De  mannen  zijn  leer 

ongefchikt.  Verheten  de  vrouwen 

na  welgevallen ,  om  de  minfte  oor- 
faek ;  doch  de  vrouwen  blijven  van 

haer  zijde  altijd  aen  d'  echt  verbon- den. Haer  trouwen  gaet  goddeloos 
toe.  De  bruidegom  beflaept  den 

bruid  niet  d'eerfte  nacht;  maerword 

beflaepen  van  des  bruidegoms  be- 
kenden ,  die  in  gelijke  ftaet  met  hem 

zijn :  foo  dat  die  aen  een  heer  trouwt 
met  heeren  vleefchelijke  gemein- 
fchap  heeft ,  aen  een  koopman  met 

koopluiden  ,  aen  een  vifTcher  met 
vhTchers.  Zedert  chrifioffel  Colonus, 

uit  Hifpaniola  af-gefcheept  ,  Cuba 
ontdekte  ,  is  'teiland  onder  Spaen- 
fche  heerfchappy  gebragt ,  hoewel 

geenfints  fonder  bloed -vergieten; 
want  d' inwoonders  ,  dagelijx  met 
de  Canibaelen  ftrijdende  ,  waeren 

niet  onbedreven  in  wapen-handel. 

De  Spaenfche  hopman  Valdivia  is  al- 
hier afgemaekt  ,  en  fijn  fchip  aen 

ftukk en  gekapt.  Niet  beter  voer  Fo- 
geda,  wiens  volk  op  Cuba  in  de  loop 

bleef  :hy  felf  bragt  't  leven  wonderlijk 
af;  doch  beftierf  eerlang  fijn  wonde 
binnen  fant  Domingo.  Twee  jaer  na 
defe  voor-val  voer  Diego  Valafqutt 

na  Cuba  ,  in  'tjaer  vijftien  honderd 
en  veertien,  't  Eerfle  werk  was  de 
ftichting  van  een  Had,  welken  fant 

]aqo  noemde ,  gelegen  aen  een  zui- 
delijke inham  ,  vol  vifch  en  kleine 

B 
o  e   k: 

eilan  dek  ens ,  waer  achter  de  fchepen, 

felf  by  't  hardde  onweder  ,  veilig 
fchuilen.  Waerom  ook  de  nieuwe 

veiling  ,  om  de  fchoone  gelegend- 
heid,  eerlang  dier  voegen  toe-nam, 
dat  twee  duifend  burgers  telde  : 

een  hoofd -kerk  kreeg  ,  Minder- 
broeders kloofler  ,  en  biiïchop , 

flaende  onder  die  van  Domingo.  Drie 
mijl  beneden  de  Had  leid  een  mijne, 

wiens  vijf  fcheepels  berg-aerde  twee 

fcheepels  zuiver  kooper  uit -leve- 
ren. d'Aen-wafch  derflad  is  einde- 

lijk tot  fuik  verval  gekomen,  datde 

meefte  huifen  leedig  ftaen ,  en  naeu- 
welijx  twee  honderd  inwoonders 
hebben.  Waerom  dan  ook  foo  licht  »* 
in  handen  verviel  vaii  honderd  en 

feftig  Engelfche,  by  hopman  Clift 

aen-gevoert,  op  'tjaer  feftien  hon- derd en  een.  Defe  ontflng  voor 
brand -fchatting  honderd  duifend 
(lukken  van  achten  en  een  fcheeps- 

laeding  huiden  en  zuiker.  Doch ,  be- 
halven  fant  fago,  bouwde  Velafques 
'tfledeken  Baracoa  aen  d'ooflelijkeyj 

kuil  van  Cuba ,  vermaekelijk  be- c 

fproeyt  door  de  rievier  Mar  es ,  in 
dOceaen  uit-waterendetufTchen  twee 

bergen  ter  eener  en  een  vlak  hoofd 
ter  ander  kant;  fulx  een  heerlijke  hae- 
venmaekt.  Hier  omtrend  valt  fchoofi 

ebben  hout.  Hy  llichte  ook  de  fte- 
dekens  fant  Salvador ,  op  de  gefond-  s 
fle  hoek  van  geheel  Cuba  aen  de 
flroom  Bayamo  ,  welke  ronde  fteenen 
voort-brengt,bequaem  om  in  gefchut 
te  gebruiken  :  en  infgelijx  Trinidai,  i 
voor  wiens  moeyelijke  haven  menig 

fchip  fneuvelde.  Doch  defe  veiling 
wierd  door  een  grouwelijke  itorm 
ten  grond  toe  over  hoop  geworpen. 

By  de  haven  van  'tfledeken  Puerto del  Principe  is  een  fontein  ,  uit  welke  n 

fomtijds  pek  vloeyt.  Villa Santli  Spiri-  f 
tus  word  befpoeld  door  de  flroom 
Saaz ,  fes  mijl  van  d'  Oce aen,  telt  vijftig 

prachtige  huifen.  De  voornaemfle 

vaftigheid ,  by  de  Spaenfche  in  Wefl-ln- 
dien  bewoont ,  is  Chriftovalde  Havana. 
Defe  fladilondeerft  op  de  zuid-zij-  J 
de  van  Cuba  ;  doch  is  namaels  verleid 

ten  noorden  tegen  over  Florida.  d'Ha- ven  is  niet  min  veilig  als  groot;  want 

duifenden  meer  fchepen  konnen  be- 

qua-
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quaemelijk  binnen  loopen ,  buiten  be- 

denken van  eenjggevaer.  d'Ingang 
heeft  de  lengte  foo  verreeen  goote- 
ling  kan  toe  reiken,  alwaer  tuflchen 
een  uitfteekende  punt  lands  en  een 
vierkantig  waterilot  diervoegen  eng 
blijft,  dat  geen  twee  fchepen  gelijke- 

lijk binnen  fteevenen.  Op  'tnaeuw- 
fte  duikt  de  grond  onder  fes  vade- 

men zee.  Wederzijds  van  de  buiten- 
£te  mond  der  haven  leid  een  flerkte 

langwerpig  vierkant,  d'eene  Mefa  de 
Maria  ter  zijde  van  de  ftad  Havana 

opeen  vlakke  grond  :  d'andere  Mor- 
ro  genaemt  aen  de  voet  van  twee 
bergen ,  welker  toppen  van  gefchut 
voorfien  ,  Havana  lichtelijk  over 
d'haven  dwingen.  Tuffchcn  Morro en  Mefa  de  Maria  verheft  fich  een 

toortn,dik,hoogen  even-rond:  bo- 
ven gedekt  met  een  gefplitfte kloot, 

en  voorfien  van  wacht ,  die  foo  veel 
vaendels  opfteekt  als  fchepen  uitzee 
ontdekt ,  tot  waerfchouwing  voor  de 
ftad,  een  mijl  binnenwaerd gelegen. 
Voor  Havana  felf  leid  een  derde  Hot. 
Alle  zijn  voorzien  van  fwaer gefchut, 
tot  twee  honderd  en  veertig  toe,  en 
fterke  befetting  :  volgens  bellek  des 
veld-overften  Joan  de  Texeda  en  veft- 
bouwer  Baptifla  Antonelli  ,  door  de 
Spaenfche  koning  Philips  de  tweede 
na  Havana  afgevaerdigt :  ten  einde  de 
plaets  tegen  alle  vyandlijke  indruk 
volkoomen  verzeekert  bleef  :  te 
meer  dewijl  de  rijke  filver-vloot  en 
andere  fchepen  uit  tVefi-Indiën  alhier 
te  zaemen  vergaederen ,  om  gelijke- 

lijk na  Spanjen  over  te  fteeken.  De 
ftad  leid  lanx  de  haeven :  heeft  twee 

kerken  met  fpits  toeloopende  toor- 

nen, d' Huifen  zijn  getimmert  na  de 
Spaenfche  wijfe.  De  fterkte  tot  be- 
fcherming  der  ftad  is  voorzien  van 
twaelf  metaele  kortouwen  ,  en  een 

graft ,  in  welke  uit  d'haven  water 
vloeyt.  Maer  niet  altijd  was  Havana 

ge_  diervoegen  vaft  gemaekt.  Op  't jaer 
f  vijftien  honderd  fes  en  dartig  konde 

'"  het  niet  afkeeren  een  kleine  Franfche 
'?t.  roover ,  die  van  de  vloot  afgedwaelt, 

herwaerds  by  ftorm  verviel ,  en  Hava- 
na bemagtigde.  De  Spanjaerden  koch- 

ten 't  verbranden  der  houte  huifen 
met  ftroo  gedekt  af,  voor  feven  hon- 
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derddukaeten.  Met  dit  geld  ftaeken 
de  Franfchen  van  de  wal :  wanneer  des 
anderen  daegs  drie  fchepen  uit  Nieuw- 
Spanje  voor  Havana  ter  reede  quamen. 
Gefwind  loflenze  de  koopwaeren,  en 
vervolgden  flagvaerdig  den  zee-roo- 

ver.  Eer  lang  kreegenze  hem  in  't  oog. 
d'Ammirael,die  de  voortogt  had  derf- 

de alleen  geen  kans  waegen  :  weshal- 
ven  d'andere  zeilen  inwacht.  Moed 
fchepten  de  Franfche  uit  fuik  een 
bloodhartigheid  :  vallen  den  Spaen- 

fchenzeevoogd  op'tlijf.  Defe  loopt 
tegen  ftrand,  en  geeft  't  fchip  ten  be- 

ften.'t  Naefte  zeil,  verfchrikt  door  de 
vlucht  des  ammiraels,  wend  infchelijx 

over  ftaeg  van  denvyandaf  :  't  derde 
volgt 't  voorbeeld  van  detweevoor- fte.  Alle  drie  vervielenze  in  handen 

der  Franfchen:  welke,  moedig  door 

fuik  een  onverwachten  zeegen,  de  (le- 
vens voor  de  tweede  reis  op  Havana  Bavamïn- 

wenden  :  alwaerze  den  burgers  eens  •?*»<»»«* 

foo  veel  brandfehatting  afperfchten,  ™$° Um boven  de  voorige.Zedert  bouwden  de 
Spanjaerden  alhier  fteene  huifen  :  en 
een  fterkte  aen  de  mond  der  haven. 

Ondertuflchen  lag  de  ftad  echter  aen 

deland-zijde  bloot.  d'Engelfche ,  hier 
af  verkundfehapt ,  flappen  zedert  uit, 
ander-halfuur  boven  de  ftad  :  en  val- 

len voor 't  krieken  des  daegs  Havana 
in.  De  Spaenfche,  aldusfchielijk  over- 

vallen, vluchten  bofchwaerd.  Met  ge- 
mak wierd  de  Had  uitgeplondert  en 

verwoeft.  Dit  was  de  laefte  flagniet 
welke  Havana  jammerlijk  trefte.  Ge- 

duurended'oorlogtuffchen  kaifarGï- 
rel  de  vijfde  en  de  Franfche  koning 
Henrik  de  tweede ,  liep  een  fchip  met 
negentigfoldaetenuit  Diepe  v&Cuba. 
Dit  volk  maekt  fichmeefter  szwfant 

Jago ,  en  fleept  een  groote  buit  weg. 
Aldus  verrijkt  rukt  binnen  Havana  by 

donker;  doch  bevind  fich  in  hoop  be- 
droogen:  alfoo  d'  huifen  overal  leedig 
vond ;  want  de  Spaenfche  driemael 
doorover-val  verarmt,  hielden  haer 

goederen  op  d'hof-fteden  ,  wijd  en 
zijd  land waerdverfpreyt.  Terwijl  de 
Franfche  alle  huifen  en  hoeken  door- 
fnuffèlden,quamen  twee  Spanjaerden: 
onder  fchijn ,  om  beding  te  maeken 

wegens  brandfehatting;  doch  waer- 

lijk  ten  einde 't  getal  det  vyanden  af- 
V  2  kee- 
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keeken.  DeFranfchen  vorderden  fes 
duifend  dükaeten.  De  twee  Spaenfche 

betuigden;  dat  al haer  goederen  foo 

veel  geld  niet  uit-maekten.  Defe, 
tot  de  gevluchte  gekeert ,  bragten 
bericht ,  wegens  der  vyanden  getal 
en  eifch:  Hier  over  vielen  weder- 

zijds verfcheide  zin  -  twiftingen. 
Sommige  oordeelden  geraedfaemft 

EEDE      BOEK: 

te  zinken  en  't  vuur  in 't  bus-poeder 
ftak ,  fulx  van  beide  de  zeilen  Hechts 

een  man  't  leven  af-bragt.  d'Haven  Hj£ 
Xagua  kent  naeuwelijx  haers  gelijk. 
De  mond  heeft  de  ruimte  van  een 

boog-fcheut:  binnen  ftrekt  fich  uit 
tot  tien  mijlen:  drie  eilanden  ver- 
fchaffen  een  veilige  berging,  alsook 

de  bergen ,  die  in  't  ronde  lanx  (brand 
aen  een  dwingende  noodfaekelijk-'  oprijfen.  Voorts  is  d'inwijk  Matanca  mm 
heid  toe  te  geven  :  en,  indien  niet  niet  alleen  bekent  door  de  ronde  berg 
konden  afdingen  ,  de  gevorderde  ;  el  an  de  Matancas  haer  verheffende 

brand-fchatcingtebetaelen.  De  mee- j  van  een  laege  grond;  maerbyfonder 
fteverftonden  de zaek  anders:  't  ge- 1  wegens  de  verrichtingh  des  zee- 
ta.1  der  Franjehen  was  te  klein ,  en  het  ( voogds  Pieter  Pieterfoon  Hein.  Defe, 

ge-eifchte  goud  te  groot ,  dan  om  het  J  by  de  Weft-Indifche  Maetfchappy  af- 
geld  te  geven  ,  en  de  vyanden  niet  on-  gevaerdigt ,  om  voor  Havana  op  fil- 
der  d'oogen  te  trekken.  Men  trekt  ver-vloot  met  een  en  dartig  fchepen 
dan  met  honderd  en  vijftig  man.  Om-  tekruifen  ,  verviel  van  Havana  door 
trend  de  darde  nacht-waek  ging  de  j  een  fterke  droom  voor  Matanca.  Al- 

ftrijdaên.  Met  d'eerfte  torn  wierden  !  hier  hield  hyby  de  wal  af  en  aen:  wan- 
vier  Franfchen  ter  neder-gefchooten.  |  neer  tien  Spaenfche  zeilen  hem  in  de 

Op'tloflènder  vuur-roers  geraekten  »  mond  liepen:  een  alleenlijk  ont- 
alle  in  wapenen:  en  de  Spaenfche ,  na  j  fnapte.  Tegen  den  middag  wierden 

kleine  tegenweer,  aen'tloopen.  De  ■  negen  andere  fchepen  ontdekt ,  die 
overwinnaers,getergt  door  de  trouw-  tot  d'inwijk  Matanca  lanx  de  walbin- 
loofe  toeleg  der  Spanjaerden ,  ftaeken  J  nen  geraekten,en  aldaer  aen  de  grond 

Havana'm brand. Juift was toen-maels |  joegen.  Pieter  Hein  volgde  met  het 
aldaer  veel  pek  en  teer.  De  poorten  ,  ]  krieken  des  daegs :  verovert ,  na  klei- 
venfters,  folderingen en daeken ,  al-j  ne  tegenftand,  de  vloot,  gefchat  op 
lenthalven  met  fulkvlam-voedfelbe- 1  meer  als  honderd  en  vijftien  tonnen 
fmeert  ,  flikkerden  binnen  weinig1  gouds,  behalven  de  muskus,  amber- 
uuren  liever  lee.  De  kerken  wierden  igrys,  bezoar  ,  de  laeding  van  twee 

nu  ook  aen  't  hout-werk  beftreeken  !  galjoenen  en  een  rijke  prijs.  Eindelijk 
ten  felven  einde  :  wanneer  een  Span-  j  verdient  het  geen  gemeine  verwon- 

dering, dat  dit  magtig  eiland  Cuba, 
eertijds  in  foo  veel  volk-rijke  rijken 
verdeelt  ,  tegenwoordig  byna  onbe- 

woond leid  ;  want  (volgens  'tgetui- 

jaerd  vrymoedig  verfocht  :  dat  de 
tempels,  ten  gods-dienft  gefchikt, 

ongefchentmogten  blijven.  Defmee- 
ker kreeg  ten  antwoord:  Menfchen, 
die  geen  geloof  hielden  ,   hadden  geen genis  der  Spanjaerden ,  die  deZeeuw- kerken  van  nooden  ,  in  welk  haer  Joude  fchezeevoogd  Henrik  Jacohfzoon  Luci- 
geleert  voorden  geloof  te  houden.  De  \jer  voor  Hdtw^achterhaeiden, woon 
Franjche  niet  verzaedigt  met  branden, 
wierpen  ook  de  muuren  ten  grond  af. 
Van  't  flot  bleef  naeuwelijx  een  fteen 
op  den  ander.  Voorts  is  alhier  berucht 
de  reede  Manjenille  ,  befchut  door 

een  voor-leggend'  eiland:  alwaer, 
op  't  jaer  feftien  honderd  en  fes ,  de 
Zeeufehe  zee-voogd  Hauteyn  flaegs 

geraekte  met  {even  Spaenfche  galjoe- 
nen. d'Onder-ammirael  Abraham  du 

Verne  klampte  denSpaenfchenammi- 
rael  aen  boord ;  doch  wierdfoo  door- 
naegelt."  dat,  om  niet  fonder  wraek 

c, 

ont 

den  in  't  jaer  feftien  honderd  feven  en 
twintig  niet  meer  als  feftig  duifent  zie- 

len opCuba.  Maer  die nafiet't geen  de 
biffchop  Èartholomceus  de  las  Cafasna- 
gelaeten  heeft,(fijn  boek  is  gedrukt  in 
de  Spaenfche  tael  binnen  Sevilien ,  en 

namaelstot  Antwerpen  overge&tin't 
Franfch  met  goedkeuren  der  Spaen-^J 
fche  koningen )  fal  de  oorfaek  licht  en  : 

vinden  :  waerom  Cuba  ,  nevens  ande-  ™ reIndifchegeweflen,fo  woeft  leid.  Ik 
fal flechts  een  ftaeltjen  uitpikken.  Las 
Cafas  dan  verhaelt:  hoe  een  Caciaue 

Ha- 
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't  Eiland     Hispaniola. 
Hathuey  voor  de  Spanjaerden ,  aen  fijn 

Jandgenaedert  op'tjaer  vijftienhon- 
derd en  elf,  van  Hïjpaniola  vluclue  na 

Cuba:  alvvaer  zedert  in  Spaenfche han- 

den verviel,  't  Vonnis,  over  hem  ge- 
velt  ,  behelfde  een  levendig-verbran- 
ding  by  groen  hout.  Terwijl  aen  de 
ftaek  gebonden  wierd,  hield  hem  een 
Francifcaener  monnik  voor  de  ge- 
heimeniflèn  des  Roomfchen  geloofs , 
van  welk  nooit  gehoort  had :  en  te  ge- 

lijk ,  hoe  ten  hemel  foude  vaeren ,  in- 

$7 

dien  hy  'm  fuik  geloof flierf,  ofander- fints  hellen  waertHadüey  vraegde  den 
Francifcaener  ;  of  ook  Spanjaerden  'm dliemel  waeren.Kreeg  ten  antwoord, 
de  goede  Spanjaerden    woonden  al-     • 
daer.  Neen,  hervatte  Hathuey:    ïkmnder^k 
wil  liever  onder  de  duivelen  verkee-  amn"">rd 
rcniad'helle,  dan  onder  eenSpaen-Z^* fchelandaerd,  welker  wreedheid foo 
verre  uitfpat,    dat  niemand  nergens 
foo  ellendig  kan  zijn,  als  daer  Span- 

jaerden zijn. 

Sevende  Hoofd -ftuk. 

'ïEILJK®  HISVAKIOLJ. 
Ifpaniola ,  eertijds  by  d'in- 
woonders  genaemt  Haity  en 

Quifqueia,  is  op  't  jaer  vijftien 
honderd  twee  en  negentig 

ontdekt  door  chrifloffel  Colonus :  ge- 
lijkt na  een  caftanje-blad,  en  maekt 

in  d'ommegang  uit  drie  honderd  en 
vijftig  mijl.  De  lucht  brand  voor  den 
middag :  doch  word  zedert  bekoelt 
door  de  zee-wind.    De  vruchtbaere 
grond  behoeft  voor  geen  landfchap 
te  wijken.  Paerden  ,  koeyen  en  {lie- 

ren uit  Spanje  herwaerds  o vergevoert, 
zijn   diervoegen  vermeenigvuldigt , 
dat  geen   eigenaers  hebben.    Haer 
vleefch,  hoewel  feerfmaekelijk, blijft 

voor  de  honden  leggen.    d'Huiden, 
in  welke  de  voornaemfte  handel  be- 

ftaet  ,    draegenze   alleenlijk   t'huif- 
waerd.  Varkens  plagten  overvloedi- 

ger door    de  beemden  te  weyden. 

d'Honden  ,  weelig  voortgefet ,  heb- 
ben een  groot  getal  vernielt.  Ónder 

't  vreemd  gediert  welk  alhier  te  vin- 
denis, munten  uit  de  wormtjes  Cuye- 

ro  :  dek  hebben  de  groote  van  een 
vingers  -  lid  ,  vier   vleugelen  ,  twee 
groote  onder  welke  foo  veel  mindere 
fchuilen :  byfonder  wanneer  vliegen, 
gevenzefulk  een  glans ,  dat  by  duifte- 
re  nacht  een  kamer  met  dag-licht  ver- 

lichten. Niet  min  verwonderens  waer- 
dig  is  de  geilalte  van  de  vifch  Manati : 
welke  niet  ongelijk  een  ledere  wijn- 
fak,  een  offèn-kop,  kleine  oogen,een 
graeuwehairige  huid,  tweegeklaeuw- 
de  pooten  onder  den  kop  ,  foo  veel 
gaeten  in  plaets  van  ooren  en  twee 
fteenen  als  kaets  -  ballen  in  d'herze- 

nen  heeft :  van  't  midden  afloopt 
fmal  na  de  flaert  toe :  doorgaens haelt 
hy  vijftien  voeten  lengte  :  de  dikte 
maekt  weinig  minder  uit.  't  Wijfjen 
heeft  uyers,  waer  aen  de  jongen  zui- 

gen. Verfch  gedood  fmaekt  gelijk 
kalfs- vleefch. De  Manati  onthoud  fich 
meeflin  zee  :  hoewel  ook  binnen  de 

rievierenfwemt,  op 't  land  komt,  en 
gras  eet.  De  cacinueCaramatexi  voede 

een  in  't  meir  Guaynabo  ,  welke  foo 
tam  was ,  dat  by  de  naem  Maton  ge- 

roepen te  voorichijn  quam  :  binnen 
's  huis  maeltijd  hield  :  en  verzaedigt 
na  't  meir  keerde ,  mannen  en  jongens 
hem  met  gefang,  waer  aen  vermaek 
fchepte,  derwaerds geleidende.  Som- 

tijds voer  hy  tien  kinderen  van  d'een 
oever  tot  d'andere  op  fijn  rugge.  Als 
een  Spanjaerd  met  een  piek  na  hem 
had  gefleeken  ,  quam  zedert  nooit 
voor  den  dag,  foo  haeft  een  gekleed 
menfch  vernam.  Ses  en  twintig  jaer 
duurde  de  gemeinfaeme  ommegang 
der  Manati;  doch  by  toeval  de  ftroom 

Hayboaic'm  't  voornoemde  meir  over- ftorte,  keerde  de  vifch  zeewaerd.  Be- 

halven  dit  wanfchaepen  water- ge- 
drocht ,  vallen  hier  Ook  de  visjens  visjenAbx. 

Abacatuaia,  meteen  kleine  gefronfte  cmum». 
mond,  fwarteoogenbeflootenineen 
fiïverachtige  kririg  ,  vijf  fwarte  vin- 

nen ,  twee  lange  onder  den  buik ,  een 
op  dé  rugge ,  en  wederzijds  der  kop : 
de  fïaert  is  gelplitft  :  heeft  een  dun- 

ne en  blinkende  huid  ,  fmaékelijk 
vleefch,  en  de  groote  vaneenfchol; 

doch  dikker  en  rondachtig.'  Als  de 
Spanjaerden  flch  éer'ft  op  tiifpaniola 

V  3  ne- 
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nederfloegen  ,  wietdenze  feer  ge- 
plaegt  van  fpringende  wormtjens 

wormtjms  nïgua,  die  tulTchen  vel  en  vleefch  dier- 
*****-  voegen  inboorden,  dat  meenig  armen 

en  beenen  verloor.  Eindelijk  vond- 
men  een  heel  middekegen  dit  quaed: 

namentlijk  'tfchroeyen  met  heete 

yferkens.  Hifpaniola  was  eertijds  ver- deelt in  verfcheide  landfchappèn. 
Recht  over 'teiland  Porto  Rico  leid 

't  bergachtig  geweft  Hyguey.  't  Ge- 
bergt  boven  plat  heeft  tuffchen  punti- 

ge ftenen  een  veelverge  aerde  ,  die 
feer  weelig  alderley  vruchten ,  byfon- 
der  de  wortelen  cafabi  en  meloenen 

voortbrengt.  AenHygueyipzehTcaya- 

gua :  ten  noorden  leid  Samana :  zuide- 
lijk r4£#/OT0,alwaer  veel  Brafilien-hout 

valt  :  en  tuffchen  de  ftad  Domingo 

en  Taquimo  't  geweft  Baoruco ,  beflaen- 
de  met  't  gebergte ,  een  flreek  lang  fe- 
ftig  ,  breed  twintig  en  meer  mijlen , 
fonder  water  en  voedfel  voor  vee  of 

menfch.  Volgt  vorders  dellandftreek 

Xaragua*,  gelegen  aen  den  grooten  in- 
ham, welke  Hifpaniola  tweefints  ver- 

deelt; want  d'eene  zij  de  ftrekt  fich  uit 
na  d'uithoek /^  Nicolaes  ,  d'andere 
na 't  hoofd  Tiburon.  Dit  geweft  brengt 
overvloedigkotoen  voort.  Eindelijk 

zijn  alhier  berucht  geweeft  de  land- 
fchappèn Guahaba,  Haniguagya,Cahay, 

Ctbao  vol  goud  rijke  mijnen,  la  Vega 
Real,Maguana,  tuffchen  de  twee  grote 

rievieren  Neyba  en  Taqui ,  't  harde  land 
Ciguayos  en  de  ïaege  kuft  Darten  ,  al- 

waer  Chriftojfel  Colonus  de  ftad  Navi- dadbouwdc ,  welken  namaels  verliet. 

De  gember  uit  Oofl-lndïèn  herwaerds^ 

over-gebragt ,  wafcht  feer  overvloe- 
dig :  fulxjaer  voor  jaer  meer  als  twee 

en  twintig  duifend  quintaelen  na 

Spanjen  af-gevoert  werden.  Niet  min 

gelukkigh  groeyt  't  zuiker  -  ried  en maiz.  Peter  Martyr  raeds  -  heer  van  1 

Kaifar  Carel  de  vijfde  verhaelt :  hoe  *■ 

by  fijn  tijd  Hifpaniola  ,  behalven  £11- 
ver ,  koper  en  yfer,  jaerlijx  uit-leverde 
meer  als  vijfhonderd  duifend  dukae- 
ten  goud .  Over-lang  evenwel  is  niet  t 
verricht  omtrend  dit  koftelijk  berg- 
werk  ,  ter  oorfaek  aldaer  geen  volk 

is 
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is  om  te  werken.  Ja  ten  zy  binnen 

Domingo  d'  hooge  koninglijke  vuur- 
fchaer  gefpannen  wierd ,  't  eiland  was 
lang  verlaeten  ,  onaengefien  de  bui- 

ten gemeine  vruchtbaerheid.  Alfoo 
de  Spanjaerden  diervoegen  alhier 
huis-hielden,  dat  vanfeftig  duifend 
inwoonders  ,  zedert  't  jaer  vijftien 
honderd  acht  tot  veertien ,  geen  veer- 

tien duifend  te  lijve  waeren  geble- 

volgens  't  getuigenis  van  den 
ven 

biflchop  de  Las  Ca/as.  Ja  de  voor 
noemde  Martyr  verhaelt  ,  dat  de 
mannen  afgeflooft  in  de  berg-werk- 

mijnen  haer  felf  uit  wanhoop  om 't  le- 
ven bragten  :  en  de  fwangere  vrou- 

wen de  vrucht  met  dranken  afdree- 
ven;  om  geen  flaeven  of  flaevinnen 
te  baeren  voor  de  Spaenfche  vreem- 

delingen. Hy  doed  hier  by ;  hoe  van 
twaelf-mael  honderd  duizend  zielen 
binnen  kleinen  tijd  een  klein  getal 
te  vinden  was.  De  landfchappen  had- 

den eertijds  ieder  haer  cacique ,  wel- 
ker pracht  enkelijk  hier  in  beftond; 

dat  danfende  ten  gods-dienft  ging, 

met  een  gordel  vol  bellen  om  den 

middel ,  een  peerl-fnoer  om  d' ar- 
men ,  een  dekfel  voor  de  fchaemel- 

heid,  en  een  pluim  op 't  hoofd.  Een 
trommel  -  flaeger  hield  hem  gefel- 
fchap.  De  vordere  ftoet  beftond  uit 
weinig  gewaepende.  Voorts  heeft 
Hïjpanïoïa  feer  lchoone  ftroomen.  De  nievienn 

voornaemftezijn//^»df,  Nizao,  lanx  vanHift*' 
welkers  oever  't  eerfte  zuiker-ried  m°a' 
geplant  is  ,  Neyha  een  geweldige 
vloed ,  Yaquimo ,  Taqui ,  welke  Colonus 
noemde  rïo  de  Oro  ,  ter  oorfaek  de 

grond  als  goud  glinfterde.  Eindelijk 
zijn  ook  bekend  de  rie  vieren  Nicaya- 
gua ,  in  wiens  zanden  goud  wentelt, 
Nigua  ontleenende  haer  benaeming 
van  de  voor -noemde  fpringende 
vvormtjens ,  de  fnelle  yloz&Juna ,  we- 

der-zijds  aen  d' oevers  met  bouw» 
huifen  befet ,  Jaquin  ,  voorfien  van 
zout-pannen.  De  ftroomen  Italo, 
Ocoa,  Qepi,  Bia  ,  Cazui  ,  Sanate  ,  de 
Plata  en  chïabon  hebben  fommige 
een  ,  andere  meer  zuiker-moolens. 
Doch    de  voornaemfte  rievier   is 

Qza- 
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Ozama ,  breed  en  diep  :  fulx  de  fwaer- 
11e  fchepen  dicht  aen  de  vvalle  gekort 

leggen,  om  te  taffen  enlaeden  :  zy 
Mcbrïj-    befpoeit  fant  Domingo.     Defe  ftad, 

ving  der      hoofd-plaets  van  alle  d'  eilanden  ron- 

minfo°~     dom  her  ,  is  gebouwt  door  Bartho- 
lomazus  Colonus  ,   en  op  't  jaer  veer- 

tien honderd  vier  en  negentig  be- 
volkt.    Zy  ftond  nu  acht  jaer  :  als 

een   fchrikkelijke  ftorm  alles  over 

hoop  fmeet.     Nkolaes  Olanda  ver- 

plaetfte  de  ftad  op  de  wettelijke  oe- 
ver van  Ozama  :  ter  oorfaek  de  Span- 

jaerden  ,  meeft  ten  weften  wijd  en 

zijd  neder  -  geflaegen  ,  niet  benood- 
faekt  fouden  zijn  ,  om  over  te  fche- 

pen :  onaengefien  anderfints  d'eer- fle  plaets  veel  bequamer  lag  :   als 
welke  niet  alleen  voorfien  was  van 

een  fontein  vol  foet  water ;  maer 

ookgeenfints  gequelt  met  d' onge- 
tande dampen  die  d'op-gaendefon- 

nedagelijx  na 't  verplaetfte  Domingo 

jaegt :  welk ,  by  rouw  weder  ,  dik- wils  om  verfch  water  verleegen  is , 

alfoo  niet  dan  gevaerlijk  tot  de  gefei- 
de  fontein  kan  worden  over-gevae- 
ren.   Doch  Olanda  m  einde  fuik  on- 

gemak voor  te  komen  ,  mits  grae- 

vende  de  nabüurige  ftroom  Hayna  'm d' Ozama.   De  toeleg  is  blijven  ftee- 
ken :  anderfints  foude  Domingo  dier- 

voegen  zijn  gelegen ,  dat  voor  geen 

plaets  ter  weereld  behoefde  toe  te 

geven.  Want  zy  leid  op  een  vlakke 

grond  ,    aen  de  zuid-zijde  befpoeit 
van  de  zee;  tenooften  vloeytderie- 
vier  :  in  't  noorden  en  weften  brei- 

den fich  luftige  beemden  wijd  en 
zijd  uit.    De  ftad  ,  byna  vierkantig 

gebouwt  ,    is  verdeelt  in  lange  en 
rechte  ftraeten  vol  fchoone  huifen , 

na   de  Spaenfche  wijfe.    Midden- 
weegs  pronkt  een  vierkantige  markt 

met    een    heerlijke    hoofd  -  kerk. 
'tKerk-hof,  beflooten  binnen  een 

hooge  muur ,  foude  by  tijd  van  nood 

verftrekken    voor     een     verweer- 

plaets.      d'  Opper -gefach- hebbers 
over  d'  inkomften  des  Spaenfchen 
koninx,  bewoonen  alhier  prachtige 

paleifen.  Voorts  hebben  de  Domini- 
caenen  ,    Francifcaenen  en  de  la  Mer- 
cede  koftelijke  kloofters  ,     behal- 
ven  twee  andere  voor  de  nonnen. 

De  Latijnfche  fchool  en  't  gaft-huis 

genieten  rijke  inkomften.    d'  Arch- biflchop   tot   Domingo  heeft  gefach 
over  de  bifdomraen  van  Conception , 

la  Vega ,  Cuba ,  Venezuela ,  Porto  Rico  en 

d'  abdye  op  Jamaica.  Vorders  leid  de 
ftad  binnen  een  fteene  muur :  en ,  tot 
meer  verzeekering  ,    gefterkt  met 
een  fïot,  welk  twee  bolwerken  in  de 
ftroom  Ozama  uit-fteekt :  na  binnen 

leggen  infchelijx  twee  halve  mae- 
nen  :   op  d'  uiterfte  oever  ftaet  een 
ronde  toorn  nevens  't  zuider- bol- werk. Eer  de  nieuw  ontdekte  landen 

veel  volk  t'  ell ekens  uit  Domingo  lich- 
teden ,  en  de  zilver-vlooten  Havana 
aen-deeden,  viel  hier  groote  handel 
in  huiden,  talk,zuiker,  caflia,  paer- 
den  en  varkens.   Op  't  jaer  vijftien 
honderd  fes  en  tachentig  lande  Draek 
met  twaelf  honderd  Engelfche :  nam 

de  ftad  ftormender  hand  in:  hield ' 
hier  een  volle  maend  huis  :   en  liet 

een  gedeelte  ,  welk  gebrandfchat 
wierd,  ongefchend  ftaen.  Eindelijk 

leggen  ook  op  Hifpaniola  de  fteden ; 
Sahaleon  ,  Zeyho  ,  Cotuy  eertijds  be- 

woond  by  goud  -mij  nders  ,  Az.ua  % 

(rondom  ftaen  veel  zuiket-moolens  ) 
Taguana  ,  wegens  haer  goede  haven 
ookgenzemtMariadelPuerto  ,  door 
d'  Engelfche  hopman  chrijloffel  New- 
port  verbrand  ,  conception  vermaerd 

wegens  een  hoofd-kerk  en  Minder- broeders kloofter  ,  fant  Jago  een  feer 

vermaekelijke  plaets  ,  Puerto  de  Pla- ta   aen  de   voet  van  een  gebergt , 

wiens  hooge    top    onder    fneeuw 
fchuilt,  lanx  een  haven ,  fweemende 

na  een  hoef-yfer.  Monte  Chrifio  be- 
flaetdenoorderlijkfte  kuft,  befpoeit 
van  de  ftroom  Taqut ,   wiens  oever 

veel  zout  pannen  heeft.  Alle  defe  fte- 
den zijn  feer  vervallen  en  fchaerfch 

bewoont :  alfoo  de  Spanjaerden  meeft 
na  andere landfchappen  vertrokken , 

gelokt    door  nieuweünx   ontdekte 

goud  -  en  filver  -  mijnen  :  en  d'  eerfte 
ingezeetenen  jammerlijk  om  hals  ge- 
raekten.  De  bilTchop  de  lasCafaéücht- 

baere  getuige  verhaelt  :  hoe  de  ko- 

ning Guaccanarillo  't  goed  van  'tge- bleeven  fchip ,  over  welk  chriftoffel 

Colonus  gefach  had,  gedienftig  bergde , 

en  den  Spanjaerden  beleefd  ontfmg. Doch 
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Doch  defe  eifchten  goud ,  welk  haer 
by  zekere  maet  toe-gemeeten  wierd. 
't  Begon  echter  eindelijk  te  ontbree- 
ken  :  weshalven  d'invvoonders  haer 

gewoonelijke  maet  tot  d' helft  ver- 
minderden :  dewijlfoo  veel  niet  kon- 

den by-een-raepen  uit  de  mijnen  of 
ftroomen.    De  koning  geen  afflag 
konnende  verwerven  ,   vlucht    na 

'tlandfchap  Ciguayos ,  welkers  Caciaue 
fijn  leen-man  was.     De  Spanjaerden 
diefwegen  gebelgt  branden  alles  voor 
de  voet  af,  en   verfchoonden  jong 
noch  oud.    Guaccanarillo ,  in  fwaere 

ketenen  gekluiftert ,  is  gevangen  na 
Madrit  gevoert.    Doch   bleef  met 

'tfchip  ,   niet  fonder  voorige  hart- 
zeer wegens  fijn  gemaelinne  ,    ge- 

fchonden  door  een  Spaenfche  hop- 
man.  Immers  foo  ellendig  geraekte 

deland-voogdefTe  Anacaona  om  hals: 
want  befchouwende  haer  drie  hon- 

derd raeds-heeren  binnen  een  groot 
huis,  by  de  Spaenfche  rondom  aen- 

geflooken  ,   branden:   en  d'onder- 
daenen  door  d' honden  verfcheurt, 
of  aen  ftukken  gekapt ,  verhing  uit 
wanhoop  haerfelf.  Op  gelijke  wijfe 
fneuvelde    Higuanama    koninginne 
over  Higuey.  Voorts  wierden  wijven 
en  kinderen ,  die  te  lijf  bleven ,  ge- 
fpaert  tot  de  land-bouw.    De  man- 

nen flierven  van  ongemak  in  de  goud- 
mij nen  :  en  die  hard-vochtiger  den 

bloedigen  arbeid  onder  d'aerde  uit- 
ftonden  ,  mogten  nooit  tot  haer 
vrouwen  genaeken  :   waer  op  een 
noodwendige  ontvolking  ontftond. 

't  Scheen   enkelijk   toe -geleid    om 
d'inwoonders  van  Hifpaniola  uit  te 
roeyen  :  hoewel   de  Spaenfche  van 
haerflaefachtigen  dienft  groot  voor- 

deel  trokken,    't  Goud   plagt  hier 
overvloedig  gevonden  te  worden; 

want  't  lag  tufTchen  defcheuren  der 
rotzen,  welkers  aderen  de  mijneer- 
ders  dieper  en  dieper  na-vorfchten, 
nietfondergevaerlijke  moete.  d'Eer- 
fte  bevolkers  zijn  herkomftig,  vol- 

gens't  gemein  gevoelen,  uitMatini- 
no  een  hoog  bergachtig  eiland  door 
inlandfche  twift  verdreeven;  gelijk 
eertijds  de  Tyries  met  Dido  mLybien, 

en  de  Batavier s  uit  Hejfennz'tgeweïï 
tufTchen  de  Rhyn  en   Wael ,  by  Gel- 

derjche  en  Hollanders  tegenwoordig 
bewoont .    Doch  de  Matininoenfers 
floegen  haer  neder  op  Cahonao  aen  de 
fttoom  Bahaboni.  'tEerftehuisnoem- 
denze  Camoteia,  namaelsineen  tem- 

pel verandert,  aen  welke  haer  voor- 
naemfte  godsdienft  ,  en  rijke  fchen- 

kaedjen  toepaften.  Even  als  d'oude, 
die  Tyrma  op  een  hooge  rotze  van 
Groot  Canarien  voor  bylonder  heilig 
hielden  :  fulx  vele  van  boven  neder- 

fprongen  ,  door  de  priefters  wijs-ge- 
maekt,  dat  de  zielen  der  affpringen- 
den  verhuifden  na  gelukfaiige  woon- 

plaetfen.  Hifpaniola  kreeg  de  benae-  h*»  *«»**- 

ming  Haity  ,  foo  veel  als  vooefl  :  ter  mmg' oorfaek  op  fommige  plaetfen  met 
verheevene  toppen  hemelwaerd  rijft, 
en  elders  onder  dichte  bofTchaedjen 
duikt.  Te  vooren  wierd  het  geheeten 
Quifqueia ,  beteikenende  onmeetelijk 
groot :  dewijl  haer  eiland  hielden  voor 
degantfche  weereld,  waer  buiten  de 
fonne  niet  fcheen.    't  Volk  eenvou- 

dig heeft  geen  kennis  aen  letteren. 
De  kinderen  leeren  van  buiten  de 

aeloudeherkomftvan  Hifpaniola,  en 

de  oorloghs-daeden  der  voor-oude-    • 
ren.    Beide  vervatenze  in  liedjens , 

areitos  genaemt,  welke  op  trompet- 
ten en  trommen  ,  aerdig  danzende, 

zingen.  Boven  andere  oefenen  haer 
de  edelen  met  d areitos  en  danze- 

ryen.  Het  verdient  onfe  verwonde- 

ring, 't  geert  de  raeds  heer  Frans  Frank  sandeNe. 
verhaelt :  hoe  hy  namentlijk  in  fijn  ̂ f1" 
kintsheid ,  lang  voor  d'aenkomftvan  Boek. 
d'Hartoog  Alba  ,  hoorde  fingen  een 
liedeken  beftrafïènde  de  Nederland- 

fche  brood  -  dronkenfehap  ,    welker 
flot-vaerfen  t'ellekens  aldus  luiden  : 
Ons  patroon  van  Alven ,  Salu  met  fijner 
zalven  Bejlr  ijken  alfo  wel.lmmtts  fo  ge- 
denkwaerdig  zijn  devereeuwde<?m- 
tos  lang  te  vooren  eer  de  Spaenfche 
aen  Hijpaniolahnden  op  een  droevige 
wijfe,  niet  fonder  zuchten,  gefongen. 

d' Inhoud  luide   :  dat  maguacocbios ,  Vreemde 

beduidende  ge  kleedenmenfchen,  op  Hif-  voorfei- 
paniola  ,  fouden  uit-dappen  ,  die  met 
f cherp  geweer  de  koppen  en  armen  afkap- 

pen ,  onder  welkers  ondraegelijke  jok  de 
nakomelingen,  buiten  hoop  van  verloffing 
moeden  bukken.  Wat  wegens  dufdanige 
voorfegging  te  houden  zy,  willen  wy 

X  alhier 
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keurig  onderfoe- 
wen.  Vaguoniona  vond  een  fchoone 

ken.  Immers  kan  hetdoor  deduive-l  vrouw  in  d'afgrond  der  zee ,  van  wel- 
len, mee  welke  de  Prieftersgemein-  ke  ontfong  marmore  fteentjens  en 

faemomgaen,  bekend  gemackt  zijn  :  kopere  plaeten,  ingroote  achting  by- 
te meer  nadien  defe  geefien  den  toe-  j  de  koningen.  Middelerwijl  liepen  de 

leg  van  verfcheide  volkeren  willen,  wyveloofe  mannen  uit  haer  hol,  om 
om  nieuwe  landen  te  ontdekken,  fich  te  baeden  :  wanneer  ter  mid- 

Beeidenze-  Haer  beelden  ternes ,  binnen  metko-  dernacht  beeften  vernaemen  ,  krui- 

mes-  toengevulr.zijn  den  bullebakken  niet  j  pende  met  groote  fwermen  lanx  de 
ongelijk.  De  kleinfte  bindenze  met 
touwetjens  aen  't  voorhoofd,  als  ten 
iirijd  trekken.  Ieder  landvoogd  heeft 

Haer  God.  een  byfonderen  Zemes ,  dien  hy  eert : 

van  welken  verwacht  regen,  zonne- 
fchijn  en  overwinning  tegen  de  vyant: 

houd  hem  voor  een  boode  aen 't  eeu- 
wig en  oneindig  wezen  ,  by  haerge- 

riaérht  jocaund  Guamaonocon :  fijnmoe-  einde  de  fchijnbaere  vrouwen  uit-  de 

der  paflènzc  vijf  naemen  toe  ,  Atta-  zoore  handen  niet  ontflipten. 
heïra  Mamona  Guacarapita  Liella  Guï- 

takken  van  okker  nooten-boomen. 
Defe  beellen  vertoonden  fchoone 

jongvrouwen.  Weshalven ieder  man 
derwaerds  rept ,  om  een  uit  den  hoop 

te  grijpen  ;  maer  gegreepen  wrongen 
gelijk  paelingen  tuflehen  de  vingers 
door.  Men  foekt ,  volgens  raed  der 
oudfte,  melaetfche  en  fchurfde,  ten 

Gevoelen     Mazoa 
■van  de 

fchefp'mg 
des  rnenfeb. 

Wegens 
Caracaracoles  (foo  noemenze  die  rap- 

de  Schepping  des  pige  mannen)  konden  niet  meer  als 

menfeh  luiden  de  beuzelingen  aldus,  vijf  vrouwen  uitdegantfehemeenig- 

'tLandfchap  Gïk»*»*  rijft  met  een  ge- 1  te  vaft-houden.  Met  de  vaft-gehou- 

bergt,  uit  welkers  kleinder  en  groo-  de  wilde  ieder  vleefchehjke  gemein- 

ter  hol  grooteren  kleinder  menfehen  fchap  hebben  :  iederfcheurdeenruk- 

te  voorfchijn  quamen.  't  Groote  hol  te  ;  doch  eindelijk  is  bevonden,  dat 

Cazihaxagua  en  't  kleine  Amaïauna  j  de  gemeinde  vrouwen  fonder  baer- 
wierden  nacht  voor  nacht  toegefloo- 1  lid  waeren.  Waerom  te  raede  wier- 

ten ,  ten  einde  niemand  uitfnapte  J  den,  de  beenen  vaft  te  houden  ,  en 

door  den  fchild- wacht  Machochael.  |  den  dienft  van  een  fpecht  tegebrui- 
Maer  defe ,  uit  nieuwfgierigheid  van 

't  gebergte  Cauta  landwaerd  in  afge- 
ken:  die  pikkende  een  opening  maek- 
tevoor  defchaemelheid.  Zeden:  zijn 

weeken  ,  is  by  de  zonne  ontdekt:  |de  wijven  bevrucht,  en  hebben  te 

wiens  glanz  alfoo  niet  konde  ver-   mets  meer  en  meer  in woonders  ver- 

draegen,  bleef  verandert  in  een  rot-  fchaft  op  Hifpaniola.  Miflelijkerver-  c 

fteen.    Diergelijk  ongeval  trefte  an-  hael  doen  de  Priefters  wegens  oor- ' dere  :  als  de  welke  in  't  donker  fich 
wegpaktenomteviflehen ,  terwijlna 
den  dageraed  tot  haer  hol  keerden, 

de  gedaente  kregen  van  okker-noo- 
ten-boomen.  Alleenlijk  wierd  een 

der  viffchers  ,  afgefchikt  door  d'op- 
per  -  gefag  -  hebber  Vaguoniona  ,    een 

fprong  der  zee.  't  Verdichtfel  luid  al- dus. Jata  een  magtig  man  begroef 

't  lijk  van  fijn  zoon  binnen  een  ko- 
woerde.  Na  weinig  maenden.geprik- 

kelt  door  liefde  tot  d'afgeilurvene, 
opent  hy  de  kowoerde  :  uit  welke 
aenftónds  meenigte  van  walviffchen 

nachtegaei  :  waerom  ook  nietzingt,!  te  voorfchijn  quamen.OnderunTchen 

foo  lang  de  zonnefchijnt.  'tGefang  bleef  een  vifch-rijke  zee  binnen  de 
beduit  een  verfoek  om  hulp  aen  Va-  i  kowoerde  beflooten.  Dit  wonder,  al 
guonïona.  Defe  door  luik  een  klagt  ge- 

prikkelt  ,  laet  't  man -volk  binnen 
't  hol  :  leid  de  vrouwen  en  zoogende 
kinderen  na  buiten.  De  vrouwen 

fcheepthy  overmMatmino  :  de  zui- 
gelingen verhongert  fchreeuwden  toa, 

toa  ;  weshalven  gebelgt  ,  verandert 
alle  in  vorfchen.  OndertufTchen  fa- 

ten  de  mannen  in  't  hol  fonder  vrou- 

lenthalven  ruchtbaer,  mackte  onder 

andere  vier  broeders  eener  dragt,  wel- 
ker moeder 't  baeren  bedierf,  gaende 

om  de  kowoerde  in  haer  magt  te  krij- 

gen. De  toeleg  gelukte.  Doch  ver- ichrikt  door  Jazaes  overkomft  ,  (die 
dikmael  de  beenderen  van  fijn  zoon 

befichtigde)  vlieden  ,  en  werpen  de 

kowoerde  weg.  Door  den  vaigebor- 
ften, 
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ften ,  vloeyde  de  zee  aen  alle  kanten 
uit,  en  bedekte  diervoegen  de  vlak- 

ten :  dat  de  bergen  alleen  de  toppen 
boven  water  fiaeken.     De  vier  ge- 

broeders van  Jaia  verfchrikt  ,  dool- 
den over  woefte  wildernifTen  :  fulx 

van  honger  eindelijk   vergaen  fou- 
den  zijn ,  indien  niet  een  bakkers 
huis  acntroflèn.  De  voorflebinnen- 

geftapt  eifchte  cazabi ;  maer  de  bak- 
ker ,  weigerende   brood  ,  befpoog 

hem  :  fpeekfelveroorfaekteeen  doo- 
delijke  water -zucht.    De  broeders 
vinden  geraedzaem  opening  te  mae- 

kenmeteen  fcherpe  fteen,  om 't  wa- 
ter af  te  tappen.  De  wonde  fette  fich 

tot  fweeren.   d'Etter  bragt  ten  laet- 
ften  een  vrouwe  voort  ,  by  welke 
alle  vier  zoonen  en  dochteren  teel-' 

'*"  den.  Voorts  houdenze  in groote  ach- 
ting 't  hol  Jouana  loïna  ,  met  duifen- 

derhande  fchildcryen  verdere.    Aen 

d'ingang  wederzijds  ftaet een  Zemes Binthaïtelles  en  eenandere  Marohus. 

Herwaerds  vloeyenze  van  aller  we- 
gen ten  gods-dienft  :  ter  oorfaek  de 

zon  en  maen  uit  dit  hol  quamen , 
vi-  om  de  weereld  te  verlichten.  Vreemd 

"-  is  infchelijx  haer  gevoelen  wegens 
d'afgefturvenen.    Defe  fwerven  des nachts  door  boffchen  en  beemden : 

eten  een  vrucht  guannaha  :  kruipen 

by  't  vrouw-volk  in  mannen -fchijn 
te  bedde  •  en  veinfen  fich  alsof  vïee- 
fchelijk  wilden  vermengen  ;  doch, 

als  't  tot  het  werk  fe!f  komt ,  ver- 
dwijnenze  :  byfonder  foo  de  wijven 
na  de  naevel  derdooden  taft ;  want 
de  felve  konnen  alle   menfchelijke 
leden  aen-nemen  behalven  den  nae- 

vel.   Een  reifiger,  indien  voor  een 
verfchijnende  afgefturvene  fchrikt, 
krijgt  groot  ongemak  ;    doch  flout 

toe-tredende  pakt  fich'tfpook  weg. 
Dufdaenige  beufelingen  zijn  vervat 
in  liedjens ,  welke  de  prïefters  Boiti, 
opeen  hol  hout  kloppende,  fingen. 

r-te.  De  Boitii  geven  voor :  hoe  met  de  Z?- 
«wgemeinfaeme  zamen-fpraek  hou- 

den,' tot  ontdekking  van  toekomfti- 
h-  gevoor -vallen.   Wonderlijk  fpringen- 
I    ze  om  met  een  aenzienelijke  kranke. 

Zy  kaeuwen  eerfteen  kruid  cohobba 

verwekkende  dronkenfehap.   Dron- 
ken zijnde  fchuim-bekken  yfelijk. 

Loopen  alfoo  met  een  Heen  en  {tuk 
vleefch  in  den  mond  na  den  zieken: 

drijven  alle  huis-genooten  buiten  de 
deur  ,  behalven  een  of  twee  ,  wel- 

ker tegenwoordigheid  de  kranke  toe 
flaet.   Vier  mael  gaet  de  Boitius  om 

't  ziek -bedde  ,  niet  fonder  vuile  ge- 
baerten  de  lippen  en  neufgaren  nij- 

pende :  blaeft  op  't  voor-hoofd  ,  in 
den  hals  en  flaep  des  hoofd  van  de 

bed-legerige,  en  zuigt  hem  aen  ver- 
fcheide  ledemaeten  :   voorwenden- 

de, dat  de  ziekte  uit  d'aderen  trekt. 
Voorts  vrijft  hy  de  fchouders ,  dyen 

en  beenderen  ,  en  bind    d' handen aen   de   voeten  van   den   kranken 

valt.    Vliegt  thans  na  d'open  deur : fchreeuwt  ,   hoe  de  kranke  binnen 

weinig  tijd  ter  vooriger  gezondheid 
herftelt  fal  worden.    En  met  uitge- 
fpreide  armen  na  den  zieken  gekeert, 
haelt  een  fluk  vleefch  uit  de  mond, 

en  geeft  het  van  achter  hem  te  eten : 

feggende  :  gy zult  gezond 'uit- gaen ,  de- wijl ik  uwe  ziekte  heb  weg-genoomen. 

Maer  indien  hy  'tquaed  ongenee- 
zelijk  oordeelt ,  maekt.hy  den  zie- 

ken wijs:  dat  Zemes  vertoornt  is, 
ter  oorfaek  voor  de  felve  geen  huis 

ge  timmert  heeft ,  of  hoeve  toe-ge- 
wijd ,  of  niet  eerbiedig  genoeg  ge- 

dient.   Soo  de  ziele  verfcheid  van  met  de  doo- 

'tlicchaem  ,  word 't  lijk  befwooren  dm- 
met  fchrikkelijke  toovery  ,  om  be- 

richt te  geven  :  ofhetgefturvenister 
oorzaek  volgens  Gods  fchikkingwas 

uit-geleeft :  dan  of  't  by  fchult  der 
Boitius  toequam  :  het  zy  niet  genoeg 
fich  heiligde  door  vaflen,toen  tot  den 
bed-legerigen  toe  trad :  het  zy  geen 

bequaem  genees -middel  in  't  werk fteide.   Indien  door  de  duivel ,  fpre- 

kende  uit  de  mond  des  afgefturve- 

ne ,  befcheid  krijgen  ,   dat  de  Boi- 

tius fijn  plicht  heeft  vergeeten,  wree- 
ken  de  naefte  vrienden  'tmifdrijf. 
Anderfintsftaen  defepaepen  in  hoo- 

ge   achting.    De   vrouwen  winden 
deüeentjens  ,  welke  onder  de  tong 

van  een  Boitius  lagen  ,  gods-dien- 
ftelijk  in  een  doekjen  :  en  meinen 
alfoo  lichter  te  baeren.     De  Caci- 

quen  ,  begeerig  na  toe-komftige  uit- 

ilag  van  oorlog  of  aenftaende  ge- 
wafch  ,  flappen  binnen  een  kapelle 

X  2  aen 
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cohobhaby  de neufgaeten  in :  fchreeu- 
wen  ,  hoe  't  huis  ten  grond  toe  word 
afgebrooken  ,  en  de  menfchen  op 
't  hoofd  wandelen.  Als  de  kracht  der 
cohohba  begint  te  vergaen ,  komen  de 
dullende  Caciquen  een  weinig  tot  haer 

fel  ven  :  buigen  't  hoofd  ,  en  leggen 
d'elleboogen  op  de  knyen.  In  fuik 
een  gedaente  biijvenze  een  wijl  tijds 
verbaeft  fitten.  Eindelijk  wenden 

d'oogenhemelwaerd,  niet  anders  of 
uit  een  diepen  flaep  fchooten.  Thans 

mompelenze  eenige  woorden  bin- 
nensmonds. De  nevens-ftaendehoo- 

Velingen  ondertuiTchen  (want  dege- 
meine  man  mag  defen  handel  nietby- 
woonen)  bedanken  haerluids-keeïs, 
datze  believen  weder  te  keeren  van 

zamen-fpraek  met  de  Zemes.  Maer 
eindelijk  beginnen  de  Caciquen  ope- 

ning te  doen  ,  wegens 't  geen  geopen- baer t  is  :  namentlijk  ,  hoe  de  Zemes 
hem  bekend  gemaekt  heeft  geluk  of 

ongeluk  in  d'oorlog ,  vruchtbaere  of 
onvruchtbaeretijd ,  gefondeofonge- 
fonde  dagen.  Merkwaerdig  zijn  de 

dienftplegingen ,  welke  waergenoo- 
men  worden  omtrend  de  geboorte 

van  kinderen  der  Caciquen.  De  na- 
buurige  land -voogdeflen  befoeken 
denkraem-vrouw  :  ieder  geeft 't  kind 
eenverfcheidennaem.  Waeruitont- 

ftaet,  dat  meenigwerf  iemand  veer- 
tig naemen  heeft :  en  fichbelgt,  in- 

dien een  uit  alle  vergeeten  word , 

wanneer  iets  laetaf-kundigen.  Won- 

derlijk gaet  d'erfenis  der  heerüj- 
kyen  toe  ;  want  niet  haer  eigen  oud- 
Ite  zoon  ;  maer  d'oudfte  deroudfte 

fufter ,  by  aflij  vigheid  der  oom,  't  rijk 
aenvaert.  Indien  de  fufters  geen 
mannelijk  oir  hebben,  zijn  broeders 
zoonen  ftaetvoigers  :  en  by  mangel 
defer  erven  de  kinderen  van  haer  ou- 

ders. Anderfints  vervalt  d'opper- 
hooidigheidaen  de  magtigfte,  by  al- 
dien  de  Cacique  fonder  neven  of  zoo- 

nen derft,  jbn  defe  trouwt  fo  veel  ge- 

weede     Boek: 

maelinnnen  als  hem  goed-dunkt.  Die  m 
hy  aldermeeft  bemint ,  word  met 
d'overleeden  man  levendig  begrae- 
ven  ,  in  haer  koftelijkfte  cieraedje. 
Nevens  de  lijken  ftaet  een  kop  vol 

water  en  't  brood  cazaby.  De  taelop  o», 

Hifpaniola  verfcheeld  onderling.    In  der 
'tLandfchap  Caizimu  valt  een  andere 
uitfpraek ,  als  in  Bainoa.  Caizimu  ver-  Me dient  een  naeuwkeurigebefichtiging  ^ 

wegens  de  rotfteen  aldaer  ,  gelegen  m* 
lanx  de  voet  van  een  hoog  gebergte. 

Onder  de  rotfteen  leid  een  vreefelij- 
ke  hol ,  en  na  't  hol  een  ingang  niet 
ongelijk  een  groote  tempel- deur. 
Hier  vallen  verfcheide  fwaere  ftroo- 
men  te  zamen  ,  met  fuik  een  fchui- 
mende  neevel  en  over-maetig  ge- 
ruifch  :  dat  geficht  en  gehoor  quijt 
geraeken,  die  den  waterval  naderen. 
Doch,  belangende  de  tael  des  land- 
fchaps  Bainoa,  levert  Peter Martyr  een 
flaeltjen.  De  huifvrouw ,  feid  hy,  der 
Cacique  alhier  bad  ineenkapelie,  by 

de  Spanjaerden  geflicht.     Haer  man 
verfocht  vleefchelijke  vermenging: 

zy  weigert :  feggende ,  teitoca,  teitoca,   1 
foo  veel  als ,  zijt  te  vreden  ,  zijt  te  vre~  Hi. 
den  :  techeta  cynato  guamechyna  ,  dat 

is,  God f  oude  Jich  ten  hoogften  vertoor- 
nen. Waer  op  de  Cacique  antwoorde : 

Guaibha  ,  cynato  machabuca  guamechy- 
na ?  Wat  vraeg  ik  daerna,  of  God  ver- 

ft oor  t  word  ?  Eindelijk  leid  Hifpaniola  «| 
omringt  met  verfcheide  eilandekens,  m 
Ten  ooften  vertoont  haer  Saona  vol 

geboomt  en  beeften  ,  op  een  laege 

grond  weidende.   Eertijds  verfchaf- 
te  het  overvloedig  cazabi  voor  de 

flad  Domingo ;  doch  zedert  de  Span-  sm 

jaerden  alle  d'inwoonders  vermoor-  s™ 
den  ,  op  'tjaer  vijftien  honderd  en 
twee  ,   is  het  nooit  wederom  be- 

woont.  Voorts  leggen  hier'trotzi- 
ge  faut  Catalina  ,    Abaque  ,  Nauaza, 
Guanabo  ,  Tortuga  vol  verkens  ,  en 

Beata ,  berucht  door  uitfteekend pok- 
hout en  een  fnelleltroom  ,  die  de 

fchepen  menigwerf  maenden   lang 

ophoud. 

Acht- 
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JAMAICA. 

Amaica ,  ten  noorden  van  Cu- 
ha,  wettelijk  \a.njucatan,en 

na  't  ooften  MinHtfpantola  af- 
gelegen ,  maekt  honderd  en 

vijftig  mijl  uit  in  den  omgang.  Door 
Chrijtoffel  Colonus  ontdekt ,  wierd  ze- 
dert ,  onder  't  beleid  van  des  felfs 
zoon  Diego,byJoande  Squihel  bemag- 
tigt.  De  biffchop  de  las  Cafas  befchrijft, 
hoe  fulx  toeging  :  namentlijk  ,  dat 
binnen  weinig  tijd  vijf  duifend  in- 
woónders  tot  min  als  twee  honderd 

quamen  :  alle  aen  een  yfelijk  einde 
geraekt ;  want  fommige  zijn  levendig 
gebrand  of  gebraeden  ,  andere  door 
■Spaenfche  honden  verfcheurt.  Het 
waeren  anderfints  menfchen  ,  vol- 

gens Hugo  ünfchooten ,  van  fcherpfin- 
nig  vernuft ,  gaeuw  in  handwerken 
en  kloek  ten  oorlog ,  boven  alle  land- 

aerd  om  her.  't  Eiland  rijft  verdraeg- van  de  ftranden  rondom  na faem 

't  midden  tot  een  hooge  berg.    De    Ufeef 
vruchtbaerheid  fielt  Peter  Martyr,  pachtboer. 
eerfte  abt  op  Jamaica,  wijdluftig  ter 
neder.  Hy  betuigt ,  hoe  noch  ftrenge 
koude  noch  over-maetige  hette  het 

landfchap  quelt.'tGantfche  jaer  gedu- 
rende, draegen  de  boomen  vruchten, 

te  gelijk  rijpe  en  onrijpe.  De  beem- 
den ftaen  altijd  vol  gras  en  bloemen. 

Nergens  getemperder  lucht  als  hier. 
Tweederhande  brood  is  in  gebruik, 

't  Eene  beftaet  uit  geftampte  worte- 
len ,  't  ander  uit  koorn  ,  welk  drie- 

werf's  jaers  word  ingezaemelt.  Een 
pint  koorn  gezaeyt  brengt  twee  hon- 

derd voort.  Wonderlijk  maekenze  de  Kotken  vxn koeken  cazavi  van  de  wortel  fucca,  merkwaer- 

welke  twee  jaer  goed  blijven.    Zy*%» 
drukken  't  zap  in  een  fakmetfwaer 
gewigt  uit.   't  Zap  raeuw  gedronken 
veroorfaekt  een  haeftige  dood  %  ge- 

kookt is  fmaekelijk  en  voedzaem. 
X  3  Over- 
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lataten. 

jfnanas. 

uiltijd -le- vend kruid 

Overvloedig  waffchen  hier  de  pata-  l 

ten ,  wortelen  niet  ongelijk  d'artifiok- 
ken  onder  d'aerd.  In  een  lichte  grond, 

en  middelmaetig  vochtig,  fchietenze 

fachte  bruin-groene  blaederen,  fwij- 

niende  nafpinaefie.    De  pataten  krui- 

pen lanx  d'aerde,  en  wortelen  door 
veezeltjens  :  draegen  een  bloem  ge- 

lijk een  klokje  ,  aen  welker  einde 

't  graen  groeyt.  De  wortelen  zijn  ge- 
meinelijk  wit ;  maer  anderfints  ook 

rood  ,  gemarmort  ,  geel  en  violet. 
Worden  gehouden  niet  min  gefond 

ais  fmaekelijk  ,   gebraeden  in  een 

dicht  toegeftopte  pot ,  met  weinig 
water.  Veel  lekkerder  evenwel  valt 

d  ananas.  Defe  wafcht  op  een  ltronk, 

ruim  een  voet  hoog ,  befet  van  feftien 

groote  fcherpe  blaederen  ,  tufTchen 

welke  een  vrucht ,  pijn -appels -ge- 

wijs  ,  doch  vry  fwaerder ,  met  een  ge- 
fchubde  fchorze,  bleek- groen  enin- 
karnaet  geboord  op  een  geele  grond, 

vol  geurige  en  veelvervige  bloemt- 
jens ,  die  te  mets  afvallen  ,  uitfchiet : 

boven  op  ftaet  een  roode  tros  ,  ge- 
vlochten van  blaederen  en  bloemen. 

'tBinnenfte  zap  fmelt  in  de  mond, 

diervoegen  fmaekelijk,  dat  alle  lek- 
kernyen  voor  de  felve  verre  wijken 

moeten.    De  voort-teeling  leid  ver- 

borgen in  de  roode  tros  ;  want  foo 
haefl  met  aerde  bedekt  word,  geeftze 

haer  ltronk,  aen  welke  Hechts  eens 

vrucht  groeyt.  d?  Ananas  zijn  onder- 
scheiden in  witte,  fcherpe  en  renette : 

van  welke  renette  de  kroon  fpant. 

Heeft  een  genees-kracht  tegen  fwak- 

kemaegen,  graveel,  vergif  en  be- 
droefdheid. De  drank  uit  ananas  ge- 

perfcht ,  behoeft  voor  geen  malvezei 

te  wijken.  Men  kan  hier  ook  befpie- 

gelen  een  merkwaerdig  natuur-won- 
der in  d'altijd-levende  kruiden :  wel- 

ker fommige  op  oude  boom-ftron- 

ken ,  andere  uit  d'aerde  en  wederom 

andere  op  rotzen  eninboffchaedjen 
waffchen.   De  ftruik  ,  omringt  met 

groot  loof  vol  bruin-roode  vlekjens, 

draegt   een   wel -riekende  violette 

bloem.  Zoo  haeft aengeraekt  is,  ver- 
zlenfen  de  bladeren  :  en  na  meer  of 

minder  aengeraekt  zijn  ,  duurt  defe 
wonderlijke  verwelking  langer  of 

korter.  Zedert  de  Spanjaerdeno^  Ja- 

maica de  gengber  geplant  hebben,  iscwj 

alhier  buiten  gemein  weeligvoortge- 
fet.  't  Gewafch  ftaet  even  als  een  riet- 

bofch  :  alleenlijk  heeft  't  mannetje 

grooter  blaederen  dan  't  wijfje.     De 
ftruiken   fonder    knoppen  hebben 

meer  loof  na  boven  ,  dan  beneden- 
waerd.    De  wortelen  ,  fwaerder  of 

lichter,  zijn  bultachtig  over  de  grond 

verfpreyt.  Met  't  verdorren  der  bla- deren is  de  gengber  rijp  ;  doch  foo 

fcherp  niet  verfch  als  gedroogt  ,  na 

dat  eerft  onder  d'  aerde  begraeven 

lag.    Ook  valt  hier  overvloedig  ko- 

toen ,  waer  uit  lywaed  en  hang-bed- 

dentoegefteld,  over  dewefter-wee- 
reld  wijd  en  zijd  vertiert  worden, 
't  Kotoen  felf  wafcht  aen  een  boom 

niet  ongelijk  den  rooden  dennen- boom ,  met  een  rechte  ltamme ,  waer 

uit  takken,  even  lang  en  verre  van 

elkander  gefcheiden ,  voort  komen. 

TmTchen  fmal-lange  bladeren  waf- 
fchen roode  bloemen ,  die  eindelijk 

veranderen  in   lang-werpige  knop- 

pen :  welke  gerijpt  een  wol  en  zaed 

Ko 

als  peper  binnen  fich  befluiten.  Te- 

genwoordig  bewoonen  de  Spanjaer- 
den  op  dit  eiland  drie  fteden.  Recht 
over  Cuba  vertoonen  haztSevillaen 

Melilla.   Aen  de  zuid-kant  leid  Ori- 

ftan.  Vandeftad  delaVega,  na  wel- 

ke Chrijioffel  Colonus  en  fijn  zoon  Die- 

go  eenshertoogdoms  eer-tijtel  voer- 
den ,  is  huiden  geen  voetftapte  vin- 

den.  Onder  de  voornaemfte  havens  \. 

zijn  Janta,  Guayano  ,  Anton  en  Guai- 
aata.  Op  't  jaer  vijftien  honderd  fes 

en  negentig  vermeefterde  d'Engel- 
fche  hopman   Antonius  Sherly  ftor- 
menderhand^i//^.  Doch  eerlang 

verliet  hy  de  gewonne  plaets ;  fulx 

Jamaica  zedert  wederom  geheel  by 

de  Spaenfche  kroon  bleef.   De  ruft 

geduurde  een  en  feftig  jaer.   Thans 

gefpt  Olivier  Cromwel  't  harnas  tegen 
Spanjenzen:  taekelt  elffchepentoe, 
onder  de  zee-voogden  Fortefiu.  en 

Goofen.  Defe  landen  op  Jamaica,  en; 

maeken  haer  des  eilands  meefters. ; 

Goofen  voorts  by  d'  uit-hoek  Levella 
na  de  Broed-baey  gefet ,  (om  aldaer 

een  fterkte  op  te  werpen ,  ten  einde 

de  peerl-viflchery  aldus  beveiligde) 

vond  fuik  een  tegên-ftand :  dat  ftreek 
f 











Porto 

en  voor-neemen  veranderde,  't  Gel- 

de fant  Martha.  d'Haven  van  dit  ei- 
land lag  verzeekert  met  twee  burg- 
ten, dooreen  boril- weering aen een 

verbonden.  De  burgten  bliefen  uit 
veertien  en  negen  ftukken  gefchut 

een  uur  lang  op  d'  Engelfche.  Defe 
bleven  niet  fchuldig.  Eindelijk  fla- 
bakten  de  verweerders,  en  vlooden 
boffen waerd  met  de  koftelijkitefchat. 

RlCO.  l£y 

d'Engelfche  verftoort  ,  dat  haer  de buit  mifchte  ,  fetten  twee  honderd 
huifen  en  twee  kerken  uit  wraek  aen 
kooien  :  Hechten  degefeide  fterkten. 
en  keerden  Tonder  roof  na  Jamaica. 
Alhier  had  het  Hechter  af-geloopen  , 
vermids  de  leef-togt  buiten  gemein 
fchaers  om  quam :  ten  zy  hopman  Hu- 
nifride  ververfching  van  volk  eneed- 
waeren  had  over  gebragt  uit  Engeland. 

Negende  Hoofd-ftuk: 

V    O    \T   0       \   1    Q    0. 
E  üad  Porto  Rico ,    foo  veel 
gefeid  als  een  rijke  haven, paft 
haerbenaem'ing't  eiland  toe, welk  de  Spanjaerden  na  fant 

Joan;  doch  d'oude  Indiaenen  noem- 
den het Borriquen.  Wanneer  Chriftoffel 

Colonus  de  vlootelingen ,  die  geenfints 
langer  met  een  woefte  zee  wilden 
hardebollen ,  niet  wift  te  bepraeten , 
om  verder  te  zeilen,  bereid  ftond  om 

t'huifwaerd  overftaegtefmijten :  ten zy  binnen  twee  dagen  landvoorden 

boeg  quam  :   ontdekt  hy  'm  Slacht- 
maend  op  't  jaer  veertien  honderd 
drie  en  negentig  een  aengename  kuft, 
van  welke  't  gequeel  der  nachtegae- len  overzee  klonk.  Hy  gaf  het  den 
nzem  f oanne s  Baptida.  Dit  eiland ,  ge- 

legen onder  een  getemperde  lucht , 
maekt  ooft  en  weit  een  lengte  uit  \ 
van  vijf  en  veertig  mijl :   de  breedte  ] 
loopt   tufTchen  twintig   en    dartig. 
Brengt  by  na  'tfelve  voort ,  't  geen 
Hifpaniola.    d'Inwoonders  voerden 
eertij  ds  fwaere  oorloogen  met  deCa- 
nihales ,  gewend  's jaerlijx  derwaerds 
pvertefchepen.  d'Overwonnen,foo 
welvand'een  ais  d'anderekant,  ver- 
ftrekken  ten  fpijs.  Colonus  vond  alhier 
een  groot  huis  omringt  van  twalef  an- 

dere; doch  alle  verlaeten.  Toenmaels 
beheerfchte  een  koning  met  byfon- 
derontfag  't gantfche  eiland.  DeSpan- iaerden  maekten  in  't  eerft  hier  niet 
veel  werk  af:  ter  oorfaek  genoeg  te 
doen  vonden  op  Hifpaniola  ,  alwaer 
't  goud  beter  en  overvloediger  viel dan  op  Porto  Rico.  In  't  jaer  vijftien 
honderd  en  tien  verkreeg  Joan  Ponce 
deLeon  't  hoogde  bewind  over  dit  ei- 

Nieuvse  /le- 

den- 

land,  by  orde  van  'tSpaenfche  hof: bouwde  Caparra.    Twalef  jaer  wierd 
deplaetsbewoont ,  onaengefien  ach- 

ter een  moeyeiijk  gebergt  en  dichte 
boflehaedje  landwaerd  in  verfchuii- 
de.    Deiufttot  goud,   welker  ade- 

ren aldaer  ontdekt  wierden,  fag  de 
ongelegendheden  over  't  hoofd.  Ein- 

delijk echter  kreegenze  verdriet  in 
haer  barre  woon-plaets  :  verhuifden 
na  Guanica  ,  door  goud  rijke  ftroo- 
men  befproeyt.    Doch  hielden  niet 
lang  ftand.  Trokken  vier  mijl  vorder: 
en  noemden  de  nieuwe  voik-plantin- 
ting  Soto  Major.   Ten  laetften  keer- 
denze  te  rugge:  floegen  fich  neder 
inde voorige vall ey e  Guanica :  (lich- 

ten 't  üedeken  fant  German  by  de ftroom  Guaorabo ,  die  een  ongelegen 
haven  maekt.  De  voornaemfte  üad 

is  Juan  de  Porto  Rico ,  aen  't  begin  der   stmivom 
noord  kuft  ten  ooflen  op  een  klein  Ric0: 
eilandeken,af-gefcheiden  van  't  groo- 

tegelegen; maer  door  een  rijs-hoofd, 
Puentede  Jguilar,  aen  'tgroote  vaft gehecht.  Nevens  de  mond  der  haven 
legt  op  een  hoogte  deüevkieMotro 
Empinado ,  omringt  rondom  van  de 
zee:  weshaïvenonwinndijkis:  by- 
fonder  zeder tjoan  de  Texela en  Bapti- 

fta Antonelli  't  Hot  drie-puntig  bouw- 
den ,  en  van  veertig  kortouwen  voor- 

faegen.    De  ftee-vöogd  D/ego  Men- 
dez  de  Valdes  maekte  vijftien  honderd 
weerbaere  mannen  en  tachentig  paer- 

den  uit:  wanneer  hem  d'Engelfche 
graeÏYan  Cumlerland met  vry  minder    Graefvan 
magt,  op  'tjaer  vijftien  honderd  fe-  StU 
ven  en  negentig,  foo  manhaftig  be-  ̂ adm. 
fprong:  dat  niet  alleen  de  ftad  Porto 

Rico: 
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Canibalen 'vermoorden 

de Span- 

jaerden. 

Rïco ;  maer  felf  verfcheide  fterkten 

bemagtigde.  Behalven  een  onwaer- 
deerltjke  buit,  vielen  ook  tachentig 

{lukken  gefchut  in  fijn  handen.  Voor 

dufdaenige  nederlaeg  hadden  de  Span- 
jaerden noch  een  andere  gefmaekt, 

ten  tijde  als  Chriftojfel  zoondesPor- 

tugaelfche  graef  van  Camigna  dit  ei- 
land beüierde;  de  Canibalen,  op  hem 

los  gegaen  ,  hielpen  alle  Spaenfche 
inwoonders  aen  een  rampfaelig  ein- 

de. Niemand  ontfprong  den  dans, 

als  de  bilfchop,  met  fijn  ónder-heb- 
bende dienaers,  torzendede  tempel 

cieraden,  bytijds  gevlucht.  Sulxde 
eilanders  niet  meer  behoefden  te 

Boek: 
wettelijk  van  Porto  Rïco  af ,  alwaer  een 
der  voornaemfte  havenen  is^  ander- 
fints  zijn  meelt  met  riffen  en  zanden 
befmet.  't  Eiland  ten  noorden,  min 
vruchtbaer  dan  ten  zuiden  ,  brengt 

goud  voort.  Binnen  vloeyen  veel 
beckjens.  Men  vind  hier  ook  filver, 
tin  ,  lood  ,  quik- filver  en  azul  ,  by 
de  fchilders  gebruikelijk.  De  regen 

valt  meeft  tufTchen  bloey-maend  en 
d'herf  ft.  Weinig  voor  en  in  't  begin 
derherfftontftaen  d'Huracanes ,  wel- 

ke diervoegen  uit  de  wolken  uitge- 
borften  waeyen  ,  dat  onmoogelijk 

geen  vaertuig  zee  bouwen  kan.  Een 
noordelijke  ftorm,  doedhierbyzon. 

twijfelen  of  de  Spanjaerden  ookfter-    derefchaede  op'tgezaeyde.  Voorts 
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Wonder  ge- 

voelen we- 

gens de Spaenfche. 

Eigentlijke befchryving 
•van  Wejl- 

Indiën. 

Hatveys 

merkwaer- 
li'gfegge»- 

felijk  waeren  :  gelijk  twijfelden, 
wanneer  over  haer  groote  fchepen, 
en  byfonderlijk  de  flag  des  gefchuts 
verbaefl  ftonden.  Hugo  Linfchooten 
verhaelt ,  hoe  deCacique  Taguara  een 
Spanjaerd onder  water  dompelde,  ten 
einde  proef  nam ,  of  ook  fmoorde ; 
maer  bemerkende,  dat  den  geeft  had 

gegeven,  enbygevolgdefelandaerd 
fterfelijkwas:  viel  haer,  beefigmet 

goud  te  foeken ,  op  't  lijf ,  en  verfloeg 
meer  dan  honderd  en  vijftig.  Peter 
Martyr  getuigt  vorders ,  dat  dit  volk 
buiten  gemein  met  de  wapenen  om 

ging ,  en  evenwel  fomtijds  een  fchen- 
dige  neep  kreeg.  By  fijn  tijd  voeren 
de  Canibaels  uit  Porto  Rïco  weg  vijf 
duifend  menfehen  voor  haer  winter- 

koft.  Maer  zedert  de  Spanjaerden  't  ei- 
land bemagtigden  ,  ging  't  moorden immers  foo  vinnig  toe.  Die  geen 

goud  konde  opbrengen  was  lijf-loos. 
Waerom ,  (volgens  de  Priefter  Peter 
Ordonnez  de  Ceva/Ios)  de  Cacique  Hat- 
vey ,  van  der  Spanjaerden  aemogtver- 
kundfehapt ,  fijn  onderzaeten  een  eed 
afvorderde  :  nimmer  te  fullen  mel- 

den waer  'tgoud  lag,  fchoon  diefvve- 
gen  moeften  fterven  ;  want,  feidhy, 

't  Goud  is  haer  God :  om  welke  foo  ver- 
vloekte hloed-baeden  allerwegen  aen- 

rechten.  Werpt  Aan  'tgoudinonmeete- 
lijke  diepe  water -kolken  :  wanneer  de 
Spaenfche  God  verzonken  leid ,  fal  den 
Spanjaerd  den  moed  ontzinken ,  om  we- 

gens goud  te  plaegen  ,  't  geen  niet  te  vin- den is.  Soo gefeid, foo gedaen.  Voorts 
leid  hier  ook  'tftedeken  Arrecibo, 

rijft,  tien  mijl  ten  zuid-ooften  buiten 
Porto  Rico ,  't  gebergt  delLoquillo ,  van 
welk  een  vervolg  van  bergen  loopt 

door  'tgantfche  eiland  ooft  en  weft 
tot  de  zee  toe ,  Wiens  oever  fant  Ger- 
man  beflaet.  Drie  en  twintig  rievie- 
ren  wateren  in  d'Oceaen  uit.  Ondei 
de  voornaemfte  word  ger  eek  ent  Cal 
rabon.  Tien  zuiker  moolens  fouder 

'sjaers  meer  leveren ,  ten  zy  volk  ge 
brek  hadden,  't  Geboomt ,  welk  d« 
bergen  en  valleyen  wijd  en  zijd  be 
flaet ,  verfcheelt  onderling.  De  ge 

denkwaerdigfteboomen  zi)n  tabunu^ 
co,  verfchaffènde  een  fmeerigeenge 
fonde  gomme  ,  dienftig  tegen  ver 
ftijftheid  en  wonden ,  als  ook  om 
fchepen  tepekken  :  de  bitterheid  dei 

gomme  bewaerd  de  kielen  voor  'tge wormte.  Maga  heeft  een  onverder 
felijk  hout  en  groote  bloem  roos  ge 

wijs.  't  Zap  van  de  bladeren  Higilli 
Pintado  geneeft  zekerlijk  alle  quet 
zuuren.  De  felve  kracht  verfchuilt 

ook  in  't  kleine  boornxjefantla  Maria 
als  ook  in  een  ander  Balfamo  by  dt 

Spanjaerden  genaemt.  Deftammevar 
Zeyla  is  foo  dik,  dat  vijftien  mannen 
hand  aen  hand  den  felven  naeuwelijs 
om-vaedemen.  't  Pok-hout  en  caffu 

fiftula  valt  hier  infchelijx  overvloe- 
dig. Sommige  appel  boomtjenslanji 

ftrand  hebben  een  fterk  vergif.  Wie 
onder  haer  fchaduwe  flaept ,  word 

lam.  Een  vifch  ,  d'appelen  etende 
krijgtfwarte tanden  :  engegeten  ver- 
oorfaekt  de  dood  :  of,  indien  de  na- 

tuur de  dood  te  fterk  blijft,  valt  den 

etei 



I  eter'thairuit.  Immers  foofchadelijk 
is'cfteekendekruid^i^ry ,  met  wit- te bloemen ,  weinig  langwerpiger  als 

|  vioïetten.  Maer  dit  eiland  lijd  de 
grpotfte  fchaede  by  't  geboomte gua- ïaha  ,  ter  oorfaek  feer  weelig  voort- 
fet :  ja  gantfche  beemden  en  bergen hand  over  hand  meer  en  meer  in- 

neemt :  waer  door  Ygrast'eenemael 
vergaet ,  dewijl  onder  guaiabas  lom- 

mer niet  wafcht.  De  boom  draegt 
bruine  appels  ,  binnen  vol  korrelen, 
welke,  by  'tvee  of  gevoogel  te  gege- ten en  gelooft  met  den  afgang  ,  uit 
den  afgang  aller  weegen  tot  boomen 
groeyen  :  weshalven  't  land  overal 
verwildert.  Deftamme  derguazahais 
glad  en  bleek  :  de  bladeren,  hard  en 
glinflerig-,  (hen  twee  en  twee  over 
malkander  :  de  bloemen  krullen  vijf 
blaedjens  om,  midden-weegs  fteekt 
eenkroontje,  niet  ongelijk  der  paeu- 
wen.  De  vrucht ,  ruig  en  weinig  lang- 

werpiger dan  d'Europifche  appelen, vertoont  doorgefneeden  een  bleek- 
rood vleefch,  vol  eed-baere  fteenen, 

Tweernende  na  die  van  mefpilen.  De 
vrucht  noch  onrijp  heeft  een  wrange 
fmaek  ;  doch  gekookthelpt den  mae- 
ge.  Gerijpt  is  niet  min  aengenaem 
van  geur ,  als  lekker  van  fmaek :  beur- 
zig  verwekt  buik  loop.  De  worte- 

len ,  buiten  rood,  binnen  wit ,  zijn 
fappig ,  zoet  en  buiten  gemein  lang : 
de  bladeren  zuur  en  trekkende.  Ein- 

delijk voed  Porto  Rko  wonderlijke 
beeften.  Onder  vele  verdienen  aenge- 
teikent  Javaris ,  Opaffum  en  Tatou.  Ja- 
varis  word  gehouden  vooreen  zoort  javam 
van  wilde  verkens :  hebben  korte oo-^ 
ren,weinig  fpek,  een  naevel  op  de  rug- 
ge  :  zijn  byna  ftaerteloos ,  fommige 
fwart ,  fommige  ook  wit  gevlekt, 
't  Wild-braed  valt  buiten  gemein  fma- 
kelijk;doch  om  te  vangen  moeyelijk; 
want,  alfoo  't  verken  door  een  lucht- 
gat  in  de  rugge  adem  haek ,  blijft  on- 
vermoeybaer  rennende :  benart  van 
d'honden  gaetftoutmoediglosopde 
naefle,  en  tarnt  aenflarzen  wat  voor- 

komt. Opaffum  haek  de  groote  van 

een  kat:  fijn  muil  is  fcherp  :  't  boven  - Y  fte 
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fte  kaekenbeenfteektover'tonder- 

fte:  heeft  lange ,  breede  en  rechte  00- 
ren,en  een byfonder  lange  ftaert,aen 

't  einde  kaei  en  benedert-waert  omge- 

kromt :  de  rugge  vertoont  fvvart  hair , 

tufTchen  welk  grijze  plekken :  onder 
d'hals  en  buik  is  het  met  vael  bont  ge- 

dekt :  fijn  fcherpe  nagelen  dienen  tot 

op-klauwteren  der  boomen :  leeft  by 

vogelen,  hoenderen  of  landvruchten. 
De  natuur  voorfiet  dit  beeft  meteen 

wonderbaerlijke  beurfe  onder  den 
buik.  De  beurfe ,  binnenwaerd  van 

fachter  hair  voorfien  dan  buiten ,  ver- 

ftrekt  ten  leger-fteede  voor  de  jon- 

gen ,  die  aldaer  zuigen.  Alsze  ont- 
ilooten  word  kruipen  de  jongen  uit 

lanx  de  grond,  't  Mannetje  mamme- 
loos  heeft  infchelijx  een  beurfe;  doch 

alleen  om  de  jongen  by  poozen  te 

draegen.  De  tatou  heeft  harde  fchub- 
ben  tot  een  wapen ,  den  muil  van  een 

bigge,  aen  ieder  poot  vijf  fcherpe  na- 
gelen .     Wanneer  vervolgt  word  of 

nacht-ruft   neemt,  rolt  hy  hoofd, 

beenenenftaert,  gelijk  een  bal ,  on- 
der de  fchilden  in  malkander :  en  leid 

alfo  onquetsbaer  voor  alle  geweer  of 
beet.  Toen  den  eilanders,  voorde 

Spaenfche   aenkomft ,   haer   gods- 

dienft  vry  ftond ,  wierd  's jaerlijx  een 
vreemd  feeft  geviert.    De  Cacique  be- 
lafte   d'onder-daenen   ter  gefetter 

tempel  te  verfchijnen.    Alhier  hiel- 

den fich de priefters  befich  met'top- 
fchikken  van  den  af-god .    Nevens 
haer  nam  de  Cacique  zit-plaets.    Op 

fijn  trommel-geflag  ftapte  't  gemeine 
volk  na  binnen.  De  mannen  veel ver- 

vig   gefchildert,    droegen    allerley 

pluimaedjen:  omd'hals,  beenenen 
armen   flingerden    gefnoerde   zee- 
fchelpen.    De   gehouwde  vrouwen 
hadden  defchamelheid  bedekt:  de 

vryfters  "liepen  naekt.  Alle  zongen- ze,  niet  fonder  vreemde  danzeryen, 

liedekens  ter  eeren  desaf-gods:  en 

ede     Boek 

groeten  ondertulTchen  den  tfomme- 
lenden   Cacique .    Thans  ftaekenze 

ftokjensin  de  keel,  en  braekten  ge- 

lijkelijk uit,  't  geen  in 't  lijf  was:  ten 
bewijs,  hoe  geen  vuiligheid  meer  by 
haer  verfchuilde.  Eindelijk fiten  ne- 

der met  de  beenen  kruis-gewijs  on- 
der 't  lijf :  hervatten  een  fwaermoe- 

dige  wijs,  en  neurden  dan  ook  we- 
gens d'achtbaerheid  der  Cacique. Mid- 

delerwijl  droegen  ettelijke  wijven 

gecierde  korven  met  brood  rondom 
de  zingende :  ftorteden  gebeden,  by 
zommige  uit  clen  hoop  beantwoord, 
't  Brood  zegende  de  priefters,  en 
deelden  ieder  een  ftuk  toe:  waer 

mede  blymoedig  t'huifv/aerd  gingen. 
Doch  dufdaenige  dienft-pïeging  is  te 

gelijk  met  d'inboorling  verdweenen, 
te  metswreedelijk  uitgeroeyt,  Wes- 
halven  de  Spanjatrden  benoodfaekt 
zijnfichte  voorfien  van  Afrkaenfche 

Mooren :  om  in  de  mijnen  en  zuiker- 
moolens  te we?ken.  Doch  alfoo  defe 

infchelijx 't  hard onthael  niet  konden 
draegen',  verliepen bymeen;gte.  De 
zaek  leid  aldus*  Als  een  Moor  niet 

gouds  genoeg  des  avonds  t'huisbragt,  | 
bond  Inem  d'heer  aen  een  dwers  hout  g 

naekt :  lloeg  den  gebondene  met rie- r men  ten  bloede  9  fnerkte  ziedende 

oolie  in  de  wonde :  ftrooyde  thans 

ook  peper  en  zout  in  de  felve  :  en 
liet  hem  alfoo  leggen  :  of  ftak  den 
mishandelden  ineen  put,  uit  welke 
alleenlijk  de  kop  ftak.   Dufdaenige 

ftraf  oefen denze ,  (volgens  't  Spaen- 
fche fpreek-woord)  nae  de  wet  van 

Bajona.    Doch  de  gevluchte  rotten 

meer  en  meer  te  zamen :  en  vergol- 

den de  Spanjaerden ,  wanneer  in  han,- 
den  kreegen  met  gelijke  munt.  Ja  op 

Hifpaniola  byfonder  fettenzefo  wee- 
lig  voort :  dat  de  Spaenfche  kroon , 
beducht  voor  een  algemeine  opftand 

alhier,  vaek een  yfelijke  vernieling 
te  gemoed  fag. 

Thien- 
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Thicndc  Hoofd-ftul 
t: 

(BE^MÜ  ®ES     EI  LJN®  EN. 

Ngelfche  koning  Jacob  had 

de  nieuwe  volk-plantin- 

gen in  Virginia  door  ver- 
fche  hulp-benden  en  le- 

vens-middelen nu  en  dan  geftijft. 

Onder 't  beleid  van  d'  hopmannen 
GofnoltSmitb,  Eduarden  jong  vrouw 
Maria  Winke field  fcheepten  honderd 

man  derwaerds.  Zedertbragt  Neljon 
meer  volk  over :  ais  ook  Weji ,  Gates, 

SommersenArgal.  Met  dartien  hon- 
derd zielen  ging  Frans  Wïat  zeil.  Niet 

min  be  yverde" jacob  de  bewooning 
van  Nieuw -En geland.  Tot  voort  fet- 

ting  van  't  een  en  't  ander  lagen  de 
Bermüdes  vlak  in  't  vaer-water  ,  op 
twee  en  dartig  graeden  benoorden 
den  middag-lijn  ,  vijfhonderd  mijl 
ooft-zuid-ooft  van  de  Virginifche 

■d  uithoek  Roanoak.  De  Spanjaerd  had 

'r  nu  lang  te  vooren'tooghier  op;  al- 
r.  foo  de  iilver- vloot ,  uit  Havanaes  ha- 

ven door  de  llraet  Bahama  na  Spanje 

geftooken ,  aen  Bermuda  een  bequa- 
me  ververfching  vond.  WeshaWen 
met  Uernando  Camelo  over  een  komt : 

om  ettelijke  Calliliaenfche  en  Portu- 

geefche  huifgezinnen  aldaer  te  vefti- 
gen.  Den  nieuwe  bevolkers  zijn  wel 
feer  fmaekelijke  voorrechten  ge- 
gunt;  doch  weinige  vonden  fmaek 

indevoorflag.  't  Werk  dan  viel  ein- 
delijk op  een  fïorting  uit :  te  meer  na 

dien  kaifar  Carel  de  vijfde  ter  felver 

tijd  d'han  den  vol  werk  had ;  want  hy 
toenmaels  Romen  'm  nam  ftormender 
Hand  :  en  met  den  boeren-krijg  in 
-Duits -land  en  hoog  fweevende  ge- 

loofs-verfchiUennietwein'igbedrem- melt  flond.  Zedert  bleef  Bermuda,  les 

enfeitigjaer  by  eenigmenfchonbe- 
|  fichtigt.  De  Franfche hopman  Barho- 

riere  verloor  toenmaels  alhier  fijn 

fchip.  't  Selve  onheil  Itrefte  namaels 
George  Somers :  dewelke  de  fchip- 

breukbeftierf ,  en  d'eilanden  byui- 
terlte  wille  na  hem  felf  Somers  eilan- 

den noemde  :  hoewel  d'eerfte  bena- 
ming Bermuda  (land gehouden  heeft: 

het  zy  na  de  Spaenfche  pieloot ,  die 

melen  alles. 

'teerft  ontdekte  ,  het  zy  na'tfchip, 
welk  hy  voerde.  Op  't  jaer  feflien honderd  en  twalef  is  binnen  Londen 

een  Maetfchappy  ,  met  's  koninx 
gunft-brieven  gefterkt,mgeftelt.  De- 
ie  vaerdigde  Rzchard  Moor  gehg-heb-  M°ors  -ver- 

beroverfeftigmannaite/'w^tf.  Drie  nc  Hngen' 
jaerleide  Moor  tekoft  aen'tverfter- 
ken  des  eilands  :  terwijl  de  ratten,  uit  M'*»w<- 
een  fchip  op  land  geraekt  ,  eerlang 
diervoegen  vermeenigvuldigden:  dat 

alle  gewafch  en  felf  leef- togt  binnens- 
huis vernielden.  Sulx  dliongers-noot 

dapper  toenam.  Alle  middelen  tot 

demping  van  't  fchadelijk  ongediert 
liepen  te  loor.  Eindelijk  quam  de 
fïerit  onder  de  ratten  ,  die  binnen 

weinig  dagen  alle  geheel  weg  nam. 
On  dertufichen  wierd  Moor  nu  en  dan 

geftijft  met  verfch  volk.  Barlet  bragt 
feftig  man  over ,  en  haelde  tachentig 

pondamber-grijsaf,  te  mets  by  een 
vergadert.  -  Ailenskens  vermeerder- 

de de  volk-planting.  De  fchepen 
Blejjing  ,  de  Starre  en  Mar  gariet  voer- 

de vier  honderd  en  tien  zielen  der- 
waerds. Uit  de  Virginia  quam  Daniël 

Tuckard  ,  om  Moors  ilaet- volger  te 
zijn.  Dapper  queet  fich  Tuckard  :  hy 
plante  allerweegen  boomen  uit  de 
Weft-Indifche  eilanden,  alsook  ta- 

bak ,  met  welke  een  fchip  na  Londen 
bevrachte.  De  dartig  duifend  pon- 

den tabak  beliepen  een  groot  geld. 
Voorts  wierden  de  landen  in  kavelin- 

gen verdeelt:  ten  einde  ieder  deel- 
genoot en  volk-planter  fijn  eigen  be- 

iittingkende.  De kabelingen ontke- 
nen haer  benaemingen  van  hoofd- 
deel genooten  Harington ,  Smith ,  De- 

vunshire,Pemhroke,Paget,Warwijk,Sou- 
thanton,  Sandys.  Men  bouwde  nu  ook 
flerkhuifen.  Tuckard  wierd  vervan- 

gen door  Natbanael  Butler ,  op 't  jaer 
feflien  honderd  negentien.  Butler 

!  voerde  in  vier  fchepen  vijfhonderd 
zielen  tot  verflerking  der  eerfte 
volk  planting,  die  zedert  de  ratte  ja- 

ren feer  verfwakt  was ,  en  weinig  gae. 

degeflaegen  by  de  Londenfche  ree- 
Y  2  ders. 

Tuckards  : 
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ders.  Nu  wierd  ook  een  tempel  ge- 
slicht :  een  vuurfchaer  gefpannen  : 

en  alles  gefchikt  op  de  voet  van  een 
wel  gefteld  gemeinebeft.  Eerlang 
volgden  felf  adelijke  huis-gezinnen 
niet  't  fregat  de  Magazijn.  Weshalven 
de  nieuwe  inwoonders ,  vijftien  hon- 

eede    Boek 

gif.  De  plante  nuchtly  ,  voortbren- 
gende gefpikkelde  peeren  ,  groeyt 

tiuTchen  de  reeten  der  rotzen ,  drui- 

pende van  zee  water.  De  verkens, 
die  uit  't  gebleven  Spaenfche  fchip  te 
land  fwommen  voor  meer  als  ander- 

half honderd  jaer  ,  zijn  zeer  vermee- 
derdfterk,  twintig  mijlen  in  deling- 1  nigvuldigt  ;  doch  wegens  magerheid 

tebefloegen.  Op'tooftelijkftelang-  }  naeuwelijx  eetbaer.    Defe  leven  by 
werpig   eiland   Georges    ftichtenze 

Warwyks-  en  Daver  s-fort .    d' Andere sterkte»,    fterkten  en toorns  ondeenen  haer be- 

naeming  van  CavendiJch,Paget,  Smith, 
'  Pembroke,  Carelen  Davicl.  Vermaerd 

Havens,  zijn  d'haven  Southanton  ,  d"  inwijk 
Harïngton  en  Groote  Sond.Voorts  heb- 

bende Bermudes  ,  beftaende  uit  vee- 

Ie  minder  en  grooter  eilanden ,  de  ge- 
daente  eens  halven  maens,  rondom 

Klippen,  befet  van  klippen ,  by  leeg  water  bo- 
ven kijkende,by  hoog  niet  diep  fchui- 

lende ,  alfoo  het  zelden  meer  dan  vijf 
voeten  ebt  of  vloeyt.De  ftrandmeeft 
rudzig  en  verhard  door  zonne  en 
wind  ,  lijd  nergens  af- breuk  van  de 

Grond.  deflag  der  golven.  De  grond  felf  is 

veelerley.  Ter  fommiger  flede  tuf- 
fchen  kley  en  zand  :  elders  roffè, 
witter  offwarter. De  roffachtige  wort 

voor  de  flechtfle  gekeurt ,  de  fwart- 
achtige  voor  de  befte.  Drie  voet  on- 

der de  rolTe  aerde  verfchuilen  dikke 
fchaelen;  doch  onder  de  fwarteeen 

witte  korft  niet  ongelijk  den  puin- 
Heen  ,  in  welkers  vochtige  hollighe- 
den  de  boomen  wortelen.  De  putten, 
hoewel  met  dezeeopenaf-loopen, 
verfchaflen  nochtans  een  gefond 
verfch  water.  De  lucht ,  doorgaens 
helder ,  wanneer  door  wolken  word 
betrokken ,  fchintelt  van  yfelijke 

blixemen  en  fwaere  donder-flaegen. 
Anderfmts  blijftze  feer  getempert, 
fonder  overmaetige  koude  of  hette. 
Weshalven  de  Europifche  vruchten 
alhier  weeliger  waffchen ,  als  in  haer 

eigen  geboorte-plaets .    Tweemael 
Oosfi-  'sjaersvaltd'oogft.  't  Geen  in  de  len- 

te gezaeyt  is,  word  gemaeytinzoo- 
mer-maend.  Thans  begint  wederom 

de  zaeying  met  d'oogft-maend,  welk 
by  winter- maend  ter  fchuure  komt. 

Geen  fchadelijk  gediert  voeden  d'ei- 
landen.  Selfdegeelefpinne,  die  zij- 

de webben  nabootft  ,  is  fonder  ver- 

Tutten. 

Lucht. 

de  foete  beezien,  welke,  van  de  pal- 
miet- boomen  vallen.  Rondom  de 

witte  en  roode  moer-beezien  krui- 

pen duifendezijd-wormen,  fpinnen- de  roode  en  witte  zijde.  De  zee, 

hoewel  fchaers,  verfchaft  ook  peer- 
len  en  amber-grijs ,  geenfints  van  de 

flechtfte  flag.  Met  'tbegin  des  jaers 
tot  bloey-maend  toe ,  vertoonen  haer 
nu  en  dan  de  walvhTchen  onder  de 

wal.  Wonderlijke  zee-voogels  ne- 
ftelen  in  hooien,  gelijk  de  konijnen. 

Behalve  vreemde  vogeltjens  ,  vlie- 

gen meenigte  reigers  door  de  lucht. 
•De  tabak  ,  by  d'Engelfche  geplant, 

flaegt  feer  wel.  Men  vind  hier  groo- 
te fchild  -  padden  ,  vol  fmaekelijke 

eyeren  ,  welke  zy  onder  dun  zand 
aen  den  oever  bedekken ,  om  by  zon- 
nen-ftraelen  uit  te  broeyen .  't  Vangen 
gaet  aldus  toe.  By  nacht  verfpieden 

d'op-paflers ,  waer  de  fchild-padden 
na  ftrand  komen,  en  een  kuil  ander- 

half voet  diep  in  d'aerde  graeven.Met dit  werk  beefig  worden  op  den  rug 

gefmeeten.  Aldus  gekeert  konnen 
niet  wederom  ter  been  komen :  wes- 

halven fwaere  zuchten  voort-bren- 

gen. Sommige  zijn  voorfien  van  twee 
bekkens  vol  eyeren  in  den  buik .  De 

eyeren  ,  niet  wijkende  voor  kaets- 
ballen  in  groote ,  hebben  een  weeke 
fchael ,  anderfmts  ook  een  wit  en 

dooyer.  Wanneer  op  de  fefte  week 

blijven  begraeven,  door-booren  de 

jonge  fchild  padden  de  fchael  en  het 
zand  :  en  kruipen  aenftonds  zee- 
waerd.  't  Vleefch  valt  niet  min  ge- 

fond als  fmaekelijk.  Haer  oolie  wijkt 
voor  geen  boter.  Eindelijk  groeyen 
op  Bermuda  cederen  ,  welker  gelijk 
de  weereld  naeuwelijx  befchouwt. 
De  blaederen  zijn yl  en  fteekelachtig 

aen  d'uiterfte  einden,  en  foo  leenig 

nietalsderjenever-boomen  ,  ander- 
fmts verfchillen  onderling  weinig. 

't  Hout 
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't  Hout  heeft  een  aengename  reuk.en 
beezienfvvijmende  na  myrten. De  be- 

zien geel  rood  beiluiten  binnen  vier 
witte  korrelen,  en  geven  driederley 
fmaek;  want  de  buitenfte  fchelieis 

foet/tbinnenfte  om  de  korrelen  zerp, 
'tvleefch  tufTchen  zuur  en  zoet.  De 
boomen  behouden  een  geduurige 
jeucht:  fulxte  gelijk  in  bloefem  ftaen, 
rijpen  en  gerijpte  vruchten  draegen. 
De  beezien  gerijpt  beginnen  te  gae- 
pen  :  vallen  met  den  daeuw  en  regen 
af:  en  heten  een  rond  fteeltjen  aen 

de  takken,  't  Steekje  verliefl  geen 
balt,  ten  zy  na  twee  jaer.d'H elft  defer 
tijd  vereifcht  de  beezie  tot  volkomen 

Eilanden.  ïjj 

rijpheid ,  welke  meelt  voor  valt  in  de 
winter.    De  takken  groeyen  buiten 
gemein  gefchikt  hemelwaerd :  als  te 
fwaer  worden  kroinmenzeden  Itam 

om.    Dit  edel  geboomte  beflaet  ten 
verfcheide  plekken  de  grond  der  Ber- 
mudes.   't  Verdient  ten  befluit  onfe  #«*?*«■- 
aenteikening ,  't  geen  vijf  Itoute  wa-  vióltf  * 
ter  zielen  ,  niet  fonder    algemeine  (>ootsge[ei- 
verwondering,  op'tjaerfellienhon- 
derden  feftien,  beltonden.  Afge- 
flooken  voor  Bermuda  met  een  open 

boot  van  drie  tonnen, ontleiden  d'yfe- 
lijke  ftortingen  der Oce 'aen .-Honden  uit 
afgrijfelijke  Itormen  :  en  liepen  bin- 

nen leven  weeken  tot  d'Ierfche  kult. 

Elffie  Hoofd-ftuk: 

CA  NIS  ALES     El  LAK®  EN. 

E  Canibales,  noemen  haer  felf 
ook  Oubao-bonon  bevooonders 
der  eilanden,  en  Caraibanen. 

Defe   laefte   benaeming  is 

niet  alleen  wijd  en  zijd  over  d'Ame- 
ricaenfche  voor  eilanden  aengenoo- 

men  ;  maer  felf  op  't  vafte  land  van 
't  noorder  en  zuidelijk  America ,  lang 
voor  d'aenkomft  der  Spanjaerden.  We- 

gens d'herkomlt  van  dit  volk  word 
verfcheidentlijk  gezintwift.  Die  haer 
onder  de  Joden  te  huis  brengen,  heb- 

ben geen  ander  bewijs ,  als  't  onthou- 
den van  verkens-vleefch.    Die  haer 

erkennen   te  zijn  gevluchte  uit  de 
groote  eilanden  Hijpaniola  ,  Jamaica , 
Cuba,  Porto  Rico,  toen  de  Spanjaerden 
niemand  aldaer  te  lijve  lieten,  kan- 

ten fich  moedwillig  tegen  een  beken- 
de waerheid  ;  want  wie  wTeet  niet, 

hoe  d'Indiaenen,  de  Spaenfche  moord- 
priemenontfnapt,  niet  deminitege- 
meinfchap  hebben,  noch  in  tael,  noch 
in  zeden  ,  met  deCanibaks  ,  jageflae- 
ge  vyanden  der  felve  blijven  ?  behal- 
ven  dat  de  Canibales  bereeds  de  woon- 
plaetfen  befloegen,  diezy  nubeflaen, 
als  Colonus  hier  aenquam.  De  Caniba- 
len  komen  feif  onderling  hier  niet  j 
over  een.  Sommige  Hellen  haer  wie- 
ge  op  Guyana ,  alwaer  de  Calibiten  de 
felve  tael ,  zeden  en  Gods-dienit  heb- 

ben,   d'Oorfaek  der  verhuifing  leg- gen ze  te  lalt  den  Arouages  ,  welker 

overmagt  de  volkeren  rondom  her 
flaefachtig  drukte.  Om  de  fchoude- 

ren  fuik  een  juk  t'ontrekken,ftaeken- 
ze  alder-eerlt  over  na  Tabago  :  en ,  te 
mets  vermeenigvuldigt   beftonden  - 

wraek  te  nemen  van  d' Arouages  ,  die 
zy  in  een  bloedige  veldflag  t'eene- mael  ontdeeden.    Niemand  wierd 

verfchoont ,  dan  't  vrouwvolk  ,  tot 
voort-teeling.  Hieruit  ontftaet,  dat 
de  Caraïbaenfche  vrouwen  over-een- 

komftige   zeden    en  wToorden  met 
d'Arouages  als  noch  behouden.  Doch 
d'Engelfche  edelman  Brijlok  ,  door 
langwijlige  ommegang  ervaeren  in 
verfcheide    Americaenfche   taelen , 
Itelt  ter  neder  :  hoe  de  Caraïbaenen, 

welker  gedeelte  als  noch  onder  d'A- 
palachiten  in  Florida  overig  is  ,  uit 

d 'Apalachiten  haer   oorfpronk  trek- 
ken.  Dit ,  een  moedige  land-aerd  ,Merkwaer- 

loofde een  groote fwerm  landzaeten,  J^end^ 
om   op   den  Mexicoofchen   boodem  ApaUehi- 

plaets  te  maeken  ter  wooning     Zy  *p.u^' bouwden  dan  alhier  een  ftad,  na  de 
geltalte  van  Apalache.   De  Cofachiten, 
van  hier  noordelijk  verfpreyt  over 
een  broekachtig  onvruchtbaer  land, 
dienden  fich  wegens  dufdaenige  ge- 
legendheid  :  om  namentlijk  de  ver- 
laeteneplaetfen  te  bemagtigen.  Ter 
gefetter  tijd  worden  de  dorpen  aen 

kooien  geleid,en  alles  vernielt,'t  geen 
niet  konden  wegvoeren  :  ten  einde 

Y  3  alle 
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alle  hoop  van  wedcr-keeren  af-gefne- 
den  bleef.  Men  moeft  fterven  of 

overwinnen.  Onverwacht  vielenze 

d' Apalachïten  op  't  lijf.  Haer  koning 
Paracoujfts  had  echter  foo  veel  tijd, 

dat  hy  de  gewoonelijke  toe-gangen 

lanx  't  gebergte  en  boffchaedje  ,  na- de  meelt  bewoonde  vlakte,  belette, 

Maer  d 'Apalachïten  lieten  d'heere  we- 

gen leggen  :  klauwcerden  over  on- 
toegankelijke toppsn:  engeraekten 

alfo°o  in  't  hartje  des  lands.  Verfet 
ftond  diefwegen  Paracoufis ,  gelegen 

aen 't  hangen  van  een  berg..  Devoor- 

togt  der  ApalachïUn  was  nu  aen  den 

voet  des  gebergt  genaedert ,  tegen 

welkegelijke  magtaf-vaerdigt.  Hee- 

vig  ging  de  Cf  rijd  aen.  Toen  weder- 
zijds pijlen  ontbraeken  ,  gingen  el- kander met  knodzen.  te  keer.  De 

nacht  fcheide  't  bloedig  gevecht.  Nie- 
mand konde  hem  óqïi  zegen  toe- 

fchrijven.  d'Oorlog  eindigde  ten  laet- 
ftenineen  vrede:  namentiijk  de  Co- 

facbïten  foudenter  eeuwiger  ervcbe- 
fitten  't  landfehap  Amana :  een  volk 

met  d' Apalachïten  uk-mzeken :  en  den 

koning  van  Apalacha  voor  opper- 
hoofd erkennen  .  Zedert  kregen  de 

caraïèmm  Cofachiten  de  benaeming  Caraïhanen  , 
mur  w :  ̂ q  yeej  gefeid  a|s  onvoorziens  over  ge- 

komene.  Niet  lang  bleven  defe  twee 

volkeren  onderling  bevreedigt.  De 

Caraïhanen  verwierpen  de  dienft-ple- 

ging  der  Apalachïten  in 't  geweft  Be- marin  ,  en  te  gelijk  de  fchuldige  ge- 
hoorfaemheid  des  koninx  :  verkoo- 

ren  ten  opper-hoofd  Ragazin  :  onder- 

wierpen fich  't  naeft-gelegene  land- 
fehap Matika:  en  maekten  eindelijk 

•Mum  vm  bzfandmQtJ'jpa/achiten.  Dde,  de- d  Apmachi-  ,-*     ,  i        t         .  /-  i 
■  ten  n 

tal  op  den  berg  Oldimi  voor  de  zonne 
knielde.  Paracoujjis  diende  fich  van 

dufdaenige  gelegentheid  :  liet  door 

de  Jaoüas  verkondigen  onder  de  Caraï- 
hanen :  hoe ,  met  den  aenvang  naai- 

nms  of  der  Lente-maend ,  een  plech- 

tf 
wijigewaependerhandtekortfehoo 

ten  ,  trokken  't  voffe-vel  aen .  De 

naefte  weg ,  een  fcheuring  te  maeken 

tufTchen  de  Caraïhanen.  Hier  toe  boo- 

den  de  priefters  de  behulpfaeme 

hand.  De  toeleg  gelukte.  Want  alfoo 

de  Caraïhanen  fonder  eenige  gods- 

dienft  leefden  ,  (alleenlijk  vreefden- 

ze  den  boofen  geeft.  Mahpuya)  had- 
den de  Apalachitifche  priefters 

Jaoüas  groote  vlijd  aengewent :  ten 
einde  haer  nabuuren  de  zonne  dienft 
inboezemden.  Soo  veelvermogt  de 

onderwijftng ,  dat  een  merkelijk  ge- 

tige  dienft:  aen  de  zonne  foude  ver- 
richt werden  ter  gewoonelijke  piaets. 

De  koning  wilde  gefchenken  en  gaft- 
maelen  bereiden  voor  alle  zonnen- 

dienaers.    Het  is  aenmerkens  waer- 

dig,  dat  naeuwelijx  eenige  afgodery 
fuik  een  hooge  ouderom  bereikt ,  of 

foo  wij d  en  zsjd  haer  verfpreid  heeft , 

als  deife  met  de  zon.    Ten  tijde  Johs  • 

kullen  de  zonne-aenbidders  d'hand  : 
tot  eer  bewijs.  Zedert  kromdenze  de  _ 
rechter   voorfte   vinger  tegen  den 

duimom,  en  zoenden,  volgens  Apn- 
lejiis,  den  duim  :  terwijl  fich  rechts 

onvdraey den  ,  en  d'oofter  zon  aen- 
baden.   En  hoe  kennelijk  is  't  godde- 

lijk verbod  byMofes?  Datgyuwe  oo- 

gen  nïet  op-heft  na  den  hemel,  en  aen- 
Jiet  den  zon  en  maen  enfterren ,  des  he- 

mels gantjche  heir ,  en  word  aenge dre- 
ven ,  dat  gy  u  voor  die  hitïget  en  haer 

dient.  De  Syrïers ,  welker  grouwelen 

Jjra'él  o  ver  nam,  eerden  den  zon  on- 
der de  benaeming  Bahal,  foo  veel  als 

Heer.    De  Pheniciers  noemden  hem 

Becl-famen,  hter  des  hemels :  de  bur- 
gers van  Accaron  Baal-zehahim  ,  heer 

der  offerhanden.  Maer  God  verander- 

de de  naern  verachtelijk  in  Ba'dl-zehuh, 
Vliegen- God.  Moloch  of  Milcombetei- 
kende  by  d 'Ammonieten  infchelijxde 
zon :  tot  wiens  eer  d'ouders  haer  kin- 

deren droegen  tufTchen  twee  vuuren, 
of  door  de  priefters  lieten  draegen, 

om  gezuivert  te  worden.     Ander- 

fintszijnze  ook  verbrand  'mMolochs 

gloeyende  beeld  met  feven  kamer- 
kens.  Macrohius  getuigt ,  hoe  d'Ajfy riers  aen  de  zon  Aclad  toefchreven 

't  opperde,  en  aen  de  godinne  Adar- 
gatis  een  ondergelteld  gefach.  Adads beeld  fchoot  llraelen  nederwaerds ; 

maer  Adargatïs  na  boven.  Met'teer- 

fte  gavenze  te  kennen,  dat 's  hemels kracht   beftont   in   zonne-ftraelen, 

't  aerdrijk  verwarmende :  met  't  twee- 
de ,  dat  door  dufdaenige  beftraeling 

alles  op  quam.  De  uitmuntende  tem- 
pel ,  die  Syria  Apamena  befchouwde, 

flont 
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flont  den  zon  geheiligt.    d'  Arabier s 
offerden  hem  dagelijks  wierook  op 
outaers  boven  de  daeken.    En  geen 
andere  was  Chamos  en  Baal  Peor , ,  der 

Moahieten    en    Medïanieten   afgod. 
Lanxdk  Roocle  Zeelagde  üad  Baifam- 

fa ,  fo  veel  gefegt  als  't  huis  des  zons,be- 
rucht  door  byfondere  dienft-pleging 
aen  de  zon  .    De  Perfen  hielden  dit 

licht  voor  d'hoogfte  God,  wien  drie- 
voudige feeften  vierden  :  ter  oorfaek 

in  hem  bemerkten  wijsheid  des  ver- 
ftands ,  goedheid  der  wille  en  magt 
van  uitvoering  :  of  ook  om  uit  te 
drukken  fijn  driederhande  werking , 
door   warmte ,  licht  en  onderfchei- 

ding  des  tijds  :  of  eindelijk  wegens 
fijn  drievoudig  afdeelen  der  dagen,  in 
gelijke  als  by  lente  en  herf  ft ,  lange  by 

zomer,  korte  des  winters.  d'Egypte- naers  eerden  de  zon  onder  de  benae- 
ming  Ofiris  ,  en  naderhand  nevens 
hem  Mztfraïm  cham/ioon  eerfte  {lich- 

ter des  Egyptifehen  rijx.  In  Egypten 
[lak  boven  alle  fleden  uit  met  haer 

zonnen-dienft  Heliopolis ,  Zonne-fiad: 
llwaer  dos Mneuis ,  den  zon  toege- 

wijd ,  godfdienftig   wierd  aengebe- 
den.  Macrohius  befchrijft  Mneuis  al- 

dus: Mneuis  is  enkel  goud ,  ft  aetfonder 
laerd :  de  rechter  -  hand  verheft  een 
fweep  na  de  wij  je  der  voer  luiden  :  de 
linker  heklemt  een  hlixem enkoorn-ai- 

*en.    Merkwaerdig  offer  bragten  de 
Mooren  aen  Ajjabin  of  de  zon.  Haer 
Priefters  alleen  hadden  vryheid  om 
ianeel   te  plukken  :  onder   beding 
lochtans,  dat  eerft  ter  eeren  Affabins 
rier  en  veertig  offen ,  geiten  en  ram- 
nen  flachteden  :  noch  kaneel  voor  of 

ia  zon  inzamelden.    De  kaneel  pij- 
len zamen  gebragt  worden  door  een 

geheiligde  piek  verdeelt :  't  geen  voor 
i'handelaers  over-fchiet,  draegenze 
veg,  mits betaelende.  Een  rechtmae- 
ige  deeling  ontdekt  de  zon :  wanneer 
lefmpperingen  des  kaneels  aen  brant 
leekt.  De  Grieken ,  volgens  Proclus, 
^hingen  een  lange  ftaek  met  lauwrie- 
:en  en  bloemen  ,  op  ieder  fevenfle 
dag  der  maen.  De  top  droeg  een 
fwaere  kopere  kloot  ,  aen  welke 
deinder  en  kleinderafhingen.  Mid- 

den weegs  van  de  ftaek  flingerden 
drie  honderd  vijf  en  feftig  kranzen. 

De  voet  was  bekleed  mQt  een  geele 
vrouwen-rok.   De bovenfte kJootbe- 
duide  de  zon ,  de  mindere  de  fterren, 
de  kranzen  de  jaer-dagen.    En  aldus 
vierdenze den  zon.  Omtrend'tfelve 
fchepfel  hebben  fich  eertijds  in  afgo- 
dery  uitgeflooft  de  Mafagetenen  ou- 

de Duit/chers.  En nochhuiden  ten  da- 
gen  befteeden  de  volkeren    onder 

'c  uiterfte  noorden  ,  Japanders  ,  Chi- neefen  ,  Tattars,  Oojler*  en  Weft  er -In- 
diaenen  de  voornaemfte  dienft  plech- 

tigheden aen  't  fel  ve  fchepfel.  d'Oor- 
faekhier  af  kan  lichtelijk  nagevorfcht. 
't  Is  namen  dijk  een  gemein  gevoelen aller   menfehen  ,  gelijk  Ariftoteles, 
Simplicius,  Themiftius  en  andere  hei- 

denen getuigen  ,  d'eeuwige  godheid 
in  de  boven-plaets ,  welke  'taerdrijk 
omringt  te  üeüen  :  waerom  ook  de 
biddende  d'handen  verheffen  hemel- 
waerd.    Nu  ,  dewijl  de  hemel  niet   «*»■"» 
heerlijker  vertoont  als  de  zon,  isde^tj 
zon  voor  d'eenigfte  of  voornaemfte  eenGod  ge. 
Godgehouden.  Want'tzy  de  fchoon-  dïmtKen heid  en  glanz  in  aenmerking  komt: 

't  zy  de  grootheid,  honderd  en  feftig- 
mael  d'aerde  overtreffende  :  'tzy  de fnelleloop,  volgens  welke  in  een  uur 
afdoed  tien  honderd  duifend  mijlen : 
'tzy  de  heilzaeme  kracht ,  door  in- 
vloeyende  warmte,  tot  voortteeling 
engroeyfaemheid:  'tzy  denoodfae- kelijkheid  des  lichts,  tot  alle  menfche- 

lijke  verrichting  :  'tzy  d'afmeeting 
der  dagen ,  door  een  beweeging  van 
ooften  na  weften,  of  der  jaer- getij- 

den, door  een  loop  van  't  zuiden  na 
't  noorden,of  van  't  noorden  na't  zui- 

den: 'tzy  dat  eeneenige  zon  genoeg- faem  istotfoo  veel  verfcheide  heilfae- 
me  werkingen  :  dit  alles  te  zamen- 
genoomen;by  de  fchranderfte  heide- 

nen ,  of  ftuks-gewijs  gemerkt  by  min 
verftandige  ,  heeft  haer  weggerukt, 
om  d'eere  des  onzienelijken  fchep- 
pers  over  te   brengen  tot  'tziene- 
lijk  fchepfel.  Diergelijke  bezeffingen 
maekten  de  Caraibanen  gaende  na  Be- 
marin  ,   alwaer  'tzonne-feeft  foude 

geviert  worden.  d'Apalachitifche  ko- 
ning Teltlabin  onthaelde  de  nabuuren 

buiten   gemein   vriendelijk   binnen 
d'hofftad  Melilot.  Gedraegen  in  een 
zetel  op  defchouderen  van  vier  man- 

nen, 
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ij6  Tweede    Boek: 

Tilthbms  nen ,  welke  vier  andere  verpoofden,  j  kan  de  juifte  tijd  der  verhuifing  uit 

fcbrandere  tuffchen  pijpen  en  trommen,  niet  fon-  Floriia  niet  wel  aengewcfen.  't  Blijft 

der  onteïbaer  gevolg,  kreeg  eindelijk  |  buiten  tegenfpreeken  evenwel, of 't  is 

de  kruin  des°bergs  Olaimi  onder  de  j  voor  meer  als  vijf  eeuwen  gefchied  ; 

voet :  verrichte  aldaer  een  ftaetelijk  j  want  foo  veel  tijd  ten  minften  ver- 
oifer  aen  de  zon  :  liet  de  Caraïbanen,  eifcht  de  bevolking  van  foo  veel  groo- 

mildaedig  befchonken  ,  t'huifwaérd  |  te  eilanden  en  koningrijken.  Wegens 

keeren.  Drie  jaer  duurde  dufdaenig  !  d'oorfprong  der  Apalachïten  ,  bren- 

onthael:  wanneer  ondertuflchen'cbe- )  gen  zy  felf  by,  dat  nietbeftipt  kon- 

ftand  ten  einde  liep:  met  welk  Teltla-  \  nen  feggen,  wanneer  fich  alhier  ne 

bïn  den  Caraïbanen  d'oorlog  verkon-  der-floegen;  maer  wel  hoe  zedcrt 
dig;de,  ten  zy  by  den  dienft  der  zonne 
volhardeden.  De  voorflag  wierd  ver- 

curazbtmen  fcheidentlijk  gevat.    Sommige  oor- 
«ordenvn-  deelden  te  ftrijden  met haer  duur  be- 

vochte vryheid  :  door  een  nabuurig 

koning  wetten  des  Godsdienft  te  ont- 
fangen.  Indien  de  zonne  eer  toe- 
quam ,  fuix  kondefoo  wel  gefchieden 
op  't  gebergte  van  Amana  als  binnen 
Teltlabins  rijk.  Andere ,  omhelzende 
devreede,  en  diep  ingenoomen  met 
een  zucht  tot  Olaïmies  godsdienft, 

verwierpen  de  voorwaerde  niet.  Al- 

een  onbedenkelijke  tijd  de  land- 

fchappen  Bemarim ,  Amana  en  Matikc, 
bevolkten.  Anderfints  zijn  geen  dui 

üere  voet-ilappen  van  een  Tatcari 
fchen  herkomfl  tebefpeurenin  woe 

fte  zeden,  plompe  af-godery  en  zin 
rijke  tael.  Onder  andere  hebbenzt 
als  noch  den  Tattars  ontleent ,  eet 

heilige  gedachtenis  te  bewaertn  de 

koningen  ,  die  eertijds  't  va-derlanc door  groote  dienften  verpüchteden 

Byfonder  gedenken  d  Apalachïten  il 
haer  liedekens  een  koning  Maydo 

dus    eeraektenze    onderling    over  j  berucht    wegens    heerlijke     helde 
hoop.   Ieder  trok  fijn  ftreng  even 

eengedeelte  fterk.  Evenwel  vonden  devoorfïan- 

ders  der  vryheid  den  grooiftenaen 

jttegt  :  en waerem : hang.  Weshalven  de  zonnen  dienaers 
Jt  Apalachïten  in  den  arm  namen.  De 
fe ,  ter  hulp  afgezakt  ,  verjoegen  de 

partyen  :  en  erkenden  de  verdrijven 

Hukken  en  wïjfe  land-beiliering.  Z; 

geiooven,  dat  de  zonvierentwinti 
uuren  voor  veel  eeuwen  verdusftei 
bleef.  In  die  lange  nacht  overftelf 

ten  de  wateren  't  hoogft  gebergt :  a 
ieenlijk  wierd  de  top  Olaïmï ,  alwac 
de  zon  een  prachtige  tempel  voor  fic 

de  Caraïbanen  voor  een  volk  fonder    geboüwt  had  ,  verfchoont  ,  neven 
menfchen  en  vee  derwaerds  gevluch 

Uit  defe  gefpaerde  is  de  verdronk 
onderfcheid  van  godsdienft  of  land 

beftier  ,  tot  een  eenig  licchaem  za- 
men  gefmeed.  Dochde  verdreevene 
fworven  ,  niet  fonder  duilend  onge- 

makken ,  tot  dOceaen  toe.  Alhier 

fcheep  geflapt  ,  geraekten  aldereeift 
aen  'teiland  Ayay ,  nu  't  Heilig  Kruis. 

bevolkende  Zedert  by  voort-teeling  weelig  ver- 
voor-tüan-  meenigvuldigt ,  hebben  te  mets  alle den  van  A-      ■  O  1  t. 

mericu:  de  voor-eilanden  van  America  be- 

volkt :  met  de  Calïbiten  naeuwe  ver- 

bonden getroffen  tegen  d'Arouacas, 
Yaos ,  Sappayos  en  andere  vyanden  op 
devaftekuft:enfelfwijd-uitgeftrekte 

landpaelen  aldaer  ingenoomen  tot 
Brafil  toe  ,  niet  fonder  diep  óatzach 

voor  haer  manhafte  fcherp-  zinnig- 
heid. Eindelijk  dewijl  de  geheugenis 

der  vereeuwde  voorvallen  geen  vafte 

grondilag  vind  in  de  boeken  ;  maer 
alleen  van  hand  tot  hand  onder  de 
Caraïbanen  word  overgelevert  :  foo 

■wanneer 

kan  ntetjiip 

gefeid. 

weereïd  herftelt  ,  foo  haeil  de  zo 
wederom  heuchelijk  te  voorfchij 

quam :  waerom  hem  in  den  opgan 
deTonatzuli  verwellekomen  ,  en  fij 

keeren  verzoeken ,  terwijl  onder  d 

kimmen  düikte.  Detonatzuli  hebbe 

de  gedaente  van  een  diftel-vink;  doe 
buik  en  wieken  verguld  geel ,  een  h< 

mels-blaeuwe  rugge  totdeftaertto 

een  veelvervig  geveedert hoofd,  be 
en  klaeuwen  ais  yvoor.  Haer  zan 

behoeft  voor  geen  nachtegael  i 

wijken.  Doch  Olaimi  is  een  volko* men -ronde  berg:  de  toegang,  j 

harde  iken  gebikt,  loopt  flangs-g 

wijs  twee  mijl  topwaerd,  aller  w< 
gen  beplant  met  cederen ,  pijn-b^ 
men ,  cafïine  en  zaflafras.  De  te 

heeft  een  vlakte,  die  een  mijl  in  't  ro: 
de  uit-haelt.  Ten  ooilen  leid  ec 

h< 
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nen  AkoDeka  ,  en  van  daer  voor  den 

Apaïachitifchen  koning ,  die  alle  min- 
zaern  omring.  Weshaïven  voor  fich 
namen  .  verlokt  door  'tvruchtbaere 

in.    Dit  lang-werpig  rond    land  en  rekkelijke  zeden  der  inwoon- 
een  wit  gewelffel ,  boven  '  ders,  aldaer  te  blijven.  Twee  alleen- 

hol  ,  aen  welk  de  natuur  meer  luifter 
verleent ,  dan  konft  en  koften  fou- 
den  te    wege   brengen.     De  eerfle 
ftraelen  der  rijfende  zonne  fchijnen 

by  't  hol vertoont 

voorzien  van  een  groot lucht-gat.  De  j  lijk  keerden  met  de  leiders  nzZatu 
vloer   behoeft  'tfchoonfte   marmor  )  nova.   d' Andere  hielden  (land  ,  en 
niet  toe  te  geven.    In  de  vloer  ftaet  j  tijdig  en  ontijdig  aen  ,  om  't  Chriften- 
eenbekkegemetzelt,  om  te  ontfan-    geloof  den  afgooden-dienaers  in  te 
gen  de  kriftallijne  vocht,  uit  de  rot-    fchsrpen.    Vele  leerden  tegelijk  met 
fteen  druipende.    Terwijl  't  volk  op    de  Franfche  tael  degoddelijke  waer- 
de  gezeide  vlakte  danfte  ,  maeltijd  i  beid:  onaengefien  ddpdedets JaoüJS 
hield  en  zong  ,  offerde  de  priefters  [  fich  vinnig  hier  tegen  fielden.  Na  de 
wierook  en  allerley  reukwerk.    De 
klederen,  die  de  rijke  vereerden  aen 
de  zon  ,  wierden  den  armen  van  wel- 

ke een  lijfte  was  ,  ter  hand  geftelt. 

;  Doch  naderhand  hebben  d'Apalachi- 
ten  eenfmaek  des  Chriftendoms  ge- 

'kreegen.    't  Werk  dient  een  weinig 
hooger  opgehaelt.  Wanneer  Joan  Ri- 
bauldeen Franfche  bevolking  na  Flo- 
ridahzd  overgebragt,  en  een  lterkte 
na  koning  Care/  de  negende  genoemt : 
is  de  Spaenfche   bevelhebber  Peter 
Mekndez  hem  fchielijk  op  den  hals 

gekomen  '.  en,  verkrachtende 't  recht 
der  volkeren,  foo  verwoed  tegen  de 
Franfche  ge  weeft ;  dat  felf  wijf  noch 
kinderen  fpaerde.    Tien  alleen  ont- 
fnapten  den  Moedigen  dans  :  vonden 
by  den  Fioridaenfchen  koning  Zatu- 
riova  veilige  lijfberging.    Alhier  be- 

richt wegens  de  befcheidentheid  en 

magtdes  koninx  over  Apalacha,  ver- 
fochten  derwaerds  te  vertrekken.  Za- 

turïova  willigde  niet  alleen  de  begeer- 
te in  ;  maer  voorfag  ook  den  feven 

Franfchen  (d  'andere  drie  waeren  ge- 
ftorven)  van  bequaeme  gidzen.   Zy 
befochten  dan  Zaturiovaes  bondge- 
nootenjanx  de  vermaekelijke  ftroom 
Selay  in  verfcheide  dorpen  verdeelt: 
voeren  over  flroomen  op  zamenge- 
bondene  takken :  boorden  door  moe- 

ranchen,  bergen  enbofichaedjenvol 
verflindende  wild  :  floegen  tegen 
woefle  Floridaenen ,  die  onophoude- 

lijk d'eenzaemfte  wildernifTen  door- 
fnuflèlen  :  ettelijke  dag-reifen  ver- 

volgt by  een  hinderlaege,  die  de  ko- 
ning Timagoa  leide  ,  lieten  twee  der 

gidzen  in  de  loop  :  d'andere,  fwaer- 
lijk  verwond ,  geraekten  eindelijk  bin- 

dood  der  Franfche  ,  by  d' 'Apalachiten 
feer  beklaegt ,  foud  't  heidendom  we- 

derom zijn  -bovengeflaegen  :  indien 
niet  ettelijke  Engdfche  huifgezinnen, 
gevlucht  voor  de  bloed-baeden  in  Vïr- 

ginia  ,   by    d'Jndiaenen   aengerechr, 
door   tegen -wind   Nieuw -Engeland 
geenfints  hadden'  konnen  bezeilen. 
Vervallen  voor //<?/-i^,ftapten  om  ver- 
verfchingteland:  trokken  de  ftroom 

Selay  op:  verkooren  'tlandfchap  Be- 
mar  in  ter  woonplaets ,  in  't  jaer  feftien 
honderd  een  én  twintig.  De  gevluch- 

te huifgefinnen  hadden  onder  haer 

zeer  yverige  gods  •  geleerden.    Defe 
bragterf 't  werk  foo  verre  :  dat ,  na  ver- 

loop van  acht  en  twintig  jaeren  ,  de 
koning  felf,  nevens  een  merkelijk 
aental  des  adels  ,  den  Chriftelijken 

doop  heeft  ontfangen  binnen  d'hof- 
ftad  Melilot. .  Maer  dewijl  ons  oog- 

merk in  dithoofd-ftuk  enkelijk  leid, 

om  d'inwoondcrs  op  de  voor- eilan- 
den van  America  na 't  leven  af  te  mae- 

len,  fal  't  genoeg  zijn,  ter  fwenkgë- toont  te  hebben  haer  afkomft  uit  de 

Cofachiten  ,  en  zedert  uit  't  midden  der 
Apalachiten.  Voor  af  moet  een  waer- 

fchouwing  gedaen ,  wegens  de  zeden    ' 
der  tegenwoordige Caraibanen ,  welke  caraïha- 

nietalieen  onderling  feer  verfcheelen;  *"" : 
maer  byzonder  haer  felf  t'  eenemael 
ongelijk  zijn  ,  zedert  d'ommegang 
met  d'Europeers.    't  Geen 't  vervolg 
behelfen  fal ,  vervat  een  oudheid  van 
zaeken,  hoedaenig  noch  ftand  grijpt 

op  fan t  Vincent  en  de  vaftekuft  ,  ai- 
waer  de  Cardibanen  geen  manieren 
den  vreemdelingen  ontkenen.    De 

Cardibanen  dan   zijn  welgefchaepen  hnergejid- 
menfehen ,  met  breede  fchouders  en  u 

Z  heu- 
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heupen,  ronde  acngefichten,  fonder 
B  o  e  '  k  : 

■m 

fchildereu : 

cieraeden : 

beter  twee-  ■ derbande, 
tael :  is  [eer 
■merkwa-er- 

di'i : 

baerd  ,  wijde  mond  ,  witte  tanden, 

kleine  oogen  gelijk  de  Tattars  ,  ver- 
eelde  voeten  tegen  allerleyfcherpte, 

platte  neufen  ,  door  geweld  inge- 
drukt, en  fwarthair,  lang  nederhan- 

gende.Wanfchaepêne  zijn  onder  haer 

niet  te  vinden.    Alle  gaen  moeder- 

naekt.Soohaeft 's  morgens  uit't  water 
t'huifwaerd  keeren  ,  befchilderen  de 
iichaemen  metroode  verve.  Hiertoe 

gebruikenze  rocou  een  boom-gewafch 
enoolie.   Om  de  oogen  trekkenze 

fwarte  ringen  met  't  zap  uit  appelen 
junipa.    De  fchildering  verftrekt  tot 
cieraed  en  fterkte.    Andere  ftrijken 

een  drabbig  qual  over  de  ledemaeten , 

en  biaefen  hier  op  allerley  vogel-ve- 

deren.  Sommige  leggen  op'tlichaem 
een  gegomde  korft,  en  kleven  inde 

felve  geurige  bloemen.    Voorts  ge- bruiken de  Caraïbanen  noch  -andere 

op-tooyfels .    Zy  verderen  't  hoofd met  veel  -  vervige  pluimaedjen  :  de 

door-boorde  ooren  met  gladde  vifch- 
graeten  of  fchubben  van  caret  ,  of 

kriftajlyne  doppen .   De  felve  pron- 
keryen hangenze  aen  de  lippen  en 

't  middel-fchot  der  neus.  't  Man-volk 
trekt  armringen  aen  het  dikke  des 

arms  by  de  fchouder,een  vrouw  dicht 

by  d'hand.  Om  de  beenen  flingeren 
koraelekoufe-banden.  Andere  drae- 

gen  ook  arm-pijpen  en  beenxleren  der 

verflaegenevyanden,  en  geregen  ke- 
tenen uit  agouty  tanden ,  van  tijgers  of 

wilde  katten  ,  of  kink-hoorentjens. 
Wanneer   ten  hoogden   cierlijk  te 

voorfchijn  komen  ,   bindenze  ,  bo- 

ven de  genoemde  cieraeden ,  arm- 

ringen  onder  d'oxels,  fluyers  en  ve- 
der-riemen, welke  oflanxdefchou- 

ders  flodderen  ,  of  van  den  navel  tot 

de  dyen.  Boven  gemein  hooge  prijs 

word  gefield  op  de  caracolis ,  koope- 
repronk-penningen ,  welker  kleinfte 
aen  d'ooren  ,  de  grootfte  voor  de 

borft  flingeren.  En  dewijl  de  felve  ge- 
weldiger hand  gehaelt  worden  uk  het 

vyandlijk   landfehap   der  Arouages, 

zijn  het  gedenk-teikenen  van  man- 

hafte  dapperheid.  Onder  de  Caraïba- 
nen ,  die  met  d'Europeers  verkeeren, 

gaet  een  tweederhande  tael  in  fwang. 
d'Oudileisfacht,  aengenaem,  vloe- 

yend' ,  en  by  na  geheel  tuffchen  de 

lippen  voort  gebragt.    Na  verfchei- dentheid   van  uit-fpraek  heeft  een 

woord  meenigmael  verfcheide  betei- 

keniflen.  Byfonder  hebbenfe  een  af- 
keer van  d'Engelfche  fpraek.  Willen 

niemant  de  geheimenis  der  eerfte  tael 
ontdekken.   Het   verdient  waerlijk 

geen  gemeine   verwondering  :  dat 
de  Caraïbaenfche  mannen  woorden 

fpreken,die  de  vrouwen  wel  verftaen; 
doch  nooit  fpreeken,  en  foo  ook  in 

't  tegen  deel:  dat  d' oude  manieren 
van  feggen  gebruiken  ,  welke  nooit 
inde  mond  der  jongelingen  komen, 

en  de  jongelingen  ,  welke  nimmer- 
meer d'oude:datby  tijden  des  oorlogs 

fpreken ,  'tgeen niemand  verftaet,  als 
defoldaeten:  ten  einde  haer  aenflae- 

gen  niet  uit  lekken .    Maer  de  ver- 
mengde tael,  heeft  veel  woorden  van 

d'Europeers ,  en  byfonder  van  de  Span- 

jaerden  overgenomen  :  welke,  wan- 
neer in  onder-handeling  treeden  met 

d'Europeers,  gebruiken.  Vorders,hoe  * 
wel  de  Caraïbanen  over  de  minfte  be- 

lacchelijke  voorval  luids  keels  uit- 
fch etteren ,  zijn  echter  van  fwacr- 

moedigen  geeft ,   en  ondertuffchen 
leenig  ,  op  welke  door  hardigheid 
niet  te  winnen  is.  Haerbefighedenin  h 

jaegen ,  viffchen ,  land-bouwen ,  hui- 
fen  (lichten ,  nemenze  voor  tijd- ver- 

drijf van  liever  lee  op.  Dief-ftal  wort 
hier  nooit  begaen.    Niemand  heeft 

wantrouw  tegen  fijn  naeften  :  wes- 
halven  d'hutten  dag  en  nacht  onge- 
flooten  ftaen.  Zelden  rijft  onruft  tuf- 
fchen  d'een  en  ander.  Een  gemeine 
liefde  verbint  alle.   Indien  nochtans 

moeite  ontftaet,  de  beleedigde  voert 

fijn  wraek  ten  uiterften  uit :  inzon- 1 
derheid  als  fich  waend  door  boy  es  be- 
toovert  te  zijn.   Kuifcheid  gaet  al- 
Ienthalven  in  fwang.     Jongelingen 

draegen  diep  ontzach  voor  de  oude.' Vuur-gevende  wapenen  jagen   alle 
een   zidderende  verbaetïheid  aen. 

Groote  onwetendheid  wegens  na- «j 

tuurlijke  geheimeniffen  drukt  de  Ca- 
raïbanen. Wanneer  de  maen  verdui- 

ftert,  meinen  dat  door  Maboya  word 

opgegeten.    Alwaer  een  onaenge- 
naerne  reuk  vernemen  ,  waenen  al- 

daer  den  duivel  te  zijn.  't  Bus-poeder 

hou- 
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fchijnthaer  meenigvverf  in  fuik  een Iioudenze  voor  2aey-graen.  En  hoe- 
wel fchoone  zout-putten  hebben,  ge- 

bruiken echter  geen  zout  :    gelijk 

*     ook  geen  verkens-vleefch,  waervan 
iefik  d' eilanden   overvloed   verfchaffen  , 

^_  uit  vrees  voor  kleine  oogen ,  't  welk 
een  groote  rnifrnaektheid  oordeelen, 

daerze  nochtans  alle  met  geringe  00- 

vervaerlijken  gedaente  ,  datze  zid- 
derenenfweeten.  Depaerzeneepen 

en  bloedige  ftreepen  over'tgantfche 
lichaem  betuigen  ook  genoegfaem 

't  ongenaedig  onthael 'tgeen  hy  haer doed.  En  onaengefien  dufdaenige 
wreedebejegeninge,  doenze  de  min- 

gen ter  weéreld komen.  Zy  nuttigen  j  fte  dienftniet  aen  Mahoya :  alleenlijk 
infchelijx  nimmer  fchild-padden,  om    vindenze  verlichting ,  wanneer  kiei- 
niet  de  plompheid  van  dit  dier  deel- 

achtig te  worden.  Eindelijk  kennen- 
zegeen  hooger  getal,  als  haer  vin- 

geren en  tenen  uitmaeken.  't  Geen 
boven  twintig  gaet ,  fchijnt  ontaliijk. 
Akamloue  zijn  goede  geeften  ,  wel- 

ker meenigte  veel,  en  woon-plaets  de 
hemel  is ;  doch  geenfints bekommert 

met  d'onder-maenige  zaeken.  De 
offerhanden  beflaen  uit  cajffave  en 
eeriielingender  vruchten.  Defe  wor- 

den geftelt  aen  't  einde  der  hutte  in 
vaten  op  kleine  tafelkens ,  uit  biezen 

ne  beeldekens  om  den  hals  draegen, 
geformeert  na  degeftalte,  in  welke 
de  boofe  geeft  verfcheen.  Doch  bo- 

ven al  houdenze  voorde  belle  raed, 
wanneer  tot  een  Chriflen  toevlucht 
nemen.  Veel  onheil  veroorzaeken 

de  pïais  of  tovenaers  ,  byfonderlijk  iïaistove- 
by  voorval  van  fierven.  Want  foo 
haefl  iemand  den  geeft  geeft ,  vraegt 
denaeftebloed-verwand,  wie  d'oor- zaek  des  doods  is  >  Indien  de  Piais 
iemand  noemt ,  ruflenze  niet  voor 
den  betichten  aen  kant  helpen.  Een 

ï/aers. 

en  latane  bladeren  gevlochten,fonder  oude  overlevering  word  alhier  wijd 
eenig  gebed.  Niet  dan  door  tuffchen  luftig  gelooft.  d'Inhoud  luid  aldus, 
komen  der  Boyez  of  Prieflers  gefchiet  d'Alderoudfle  Caruïbanen  leefden  on- 
eenigeaenroepingvanGoden,enfulx  der  den  blaeuwen  hemel  by  't  geen 
alleenlijk  :  of  om  wraek  te  nemen  te-  het  veld  uit  haer  felf  gaf  Een  oud 
gen  verongelijkers  :  ofomgeneefing  man  beweende  fuik  een  beeflelijk  le- 
te  erlangen  uit  k  rankheid  :of  om  d'uit-  ven:  .wanneer  uit  den  hemel  neder- 
komfl  des  oorlogste  verflaen  :  of  om  daeide  een  heer  inwitgewaed,  be- 
Maboya  te  verdrijven. Yden£<?j<r  heeft  tuigende :  hoe  hy  eer foude  gekomen 
fijn  eigen  God ,  dien  hy  door  een  to-  zijn  ,  om  middelen  tot  een  burgeriij- 
ver-zang  ,  tufTchen  de  fmook  van  ta-  ke  ommegang  aen  te  wijfen ,  indien 
bak,  by  naerenachten  totfich roept,  iemand  fulx  eer  verfochthad.  Lanx 

Uit doots  beenderen metkotoen om-  d'oever  fprak  de  heer, leggen fcherp. wonden  geeft  de  duivel  antwoord  :  fnydende  fleenen,  met  welke  boo- 
maekteen  geluid  van  klappende  kae-  men  gevelt  ,  en  de  gevelde  ten  ge- 
ke-beenderen,  niet  anders  als  of  da-\  bouw  van  huifen  behakt  konnen 

nacrï  (foonoemenze  'tgeenhemge-j  werden.  Tegen 'shemels  ongemak- offert word)  op  at.  Doch  des  daegs  ken  fullen  de  palm-boom  bladeren 
leid  de  fpijs  onaengeraekt:  welke  foo  '  dienflig  zijn.  Dit  feggende  ,  brak  de 
heiiig  word  gekeurt,dat  niemand  den  [  heer  fijn  ftaf  aen  drie  flukken  :  ge- 

Een  oude 

overleve- 
ring der  (3a- raibanen. 

»  felve  derft  nuttigen.  Wegens  de  boofe 
*  geefl  Maboya  zijn  verfcheidene  ge- 
»  voelens.  Sommige  oordeelen,  dewijl 
de  Cardibanen  van  fwaermoedige  in- 
borfl  en  opgefwolle  mild  zijn  ,  waer 
uit  vervaerlijke  droomen  ontftaen  , 
zy  een  inbeelding  voeden,als  of  door 
Maboya  dapper  waren  afgerofcht. 
Doch  andere  brengen  een  kenbaere 
ervaerendheid  by,waer  uit  blijkt,  hoe 
defelellendige  heidenen  waerlijk  yan 
Maboya  veel  lijden.   Want  hy  ver- 

ien  -van  At 

zielen  : 

bood  de  flukken  te  planten  :  de  plan- 
ten bragten  den  wortel  manioc  voort , 

welke  geflampt  en  gedroogt  voed- 
zaem  brood  geeft.  Belangende  de  u*ergev»&- 
ziel  omhelfen  de  Caraibanen  een 

vreemd  gevoelen.  Ieder  meind  foo 
veel  zielen  te  hebben  ,  als  hy  hart- 

kloppingen heeft.  De  voornaemfte 
ziel  nochtans  is 't  hert,  verhuizende 
in  de  dood  met  lcheïri  ,  elks  byfon- 

dere  God,  na 't  gefeifchap  der  ande- 
re Goden  :  alwaer  op  gelijke  voet  ie- 

Z  2  yen. 
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ven,  als  hier  beneden.  Weshalven  I  ruilen  tegen  yzer-werk.  Zyverplaet-  i 

dan  ook  de  knechten  geflagt  worden  J  fenhaer  wooningen  meenigwerf:  het  J 

boven  de  graf-fteeden  van  de  heeren: 

van  den 
donder: 

haer  hut- 
ten: 

bedden : 

keuken- tuig: 

om  defelve  te  dienen  in  d'andere  we- 
reld, d' Andere  zielen,  beftaendein 

hart -kloppingen  neemen  tweeder- 
hande  wooningen :  de  maboyas  dvvae- 
len  door  de  wildernhTen  en  boffchae- 

djen  :  d'  oumekous    onthouden    fich 
lanx  de  zee,  en  keeren  de  fchepen  |  dtn,  kotoen  te  fpinnen 
't  onderfte  boven.  De  zielen  der  ftrijt- 
baere  helden  vertrekken  na  geluk - 

zaeüge  eilanden;  alwaer  d' Arouages 
flaefachtig  dienen.  Een  bloodharti- 

ge  verhuiït  uit  dit  leven ,  om  't  juk der  Arouages  achter  een  hoog  gebergt 
in  dorre  woeftijne  eeuwig  te  dragen. 
Soo  haeil  een  donder-buy  op  komt , 
vkichtenze  na  haer  hutten :  plaetzen 

fich  op  kleine  ftoeltjens  by  't  vuur: 
dekken  'taengeficht :  leggen  't  hoofd 
in  de  handen  :  fchreeuwenfchreyen- 
de :  Maboya  is  geweldig  gram  tegen 
denCaraibaen.  De  hutten,  meed  ge- 
bouwt  nevens  flroomen  en  vlieten  , 

zijn  langwerpig  rond,  't  Dak  beftaet 
uit  palm-bladeren    of  zuiker-riet. 
Takken ,  in  d'aerde gepoot  en  boven 

hoenderen 

zy  verfchrikt  door  iemands  overlij- 
den :  het  zy  door  eenige  ontdekte 

vuiligheid  :  het  zy  dewijl  dhut  van 
de  blixem  getroffen  is.  De  vrouwen  \ 

vinden  geduurig  werk  met  't  huifge-  * 
zin  by  goede  gefchiktheid  te  houden, 
vifch  en  wild-braed  ter  tafel  te  berei- 

haer  man- nen te  kemmen ,  enroodtefmeeren: 
en  defe  zijn  infchelijx  altijd  befig; 
want  zy  trekken  ten  oorlog  ,  of  ter 

jagt,  of  ten  vifch- vangft.  Van  d'Eu- i ropeers  hebbenze  geleert  des  nachts  j 

te  gebruiken  traen  en  kotoene  lem- met. Anderfints  dienen  zy  fich  van 
vuur-voedende  takken  vol  gomme, 

by  cl' Hollanders  ter  dier  oorfaek  kaers- 
^ö^genaemt.  Ieder  heeft  een  kleine 
lloel  entafeltjen  matoutou,  van  welk 
hy  vifch  of  vieefch  ,  buiten  gemein 

langfaem  gebraeden ,  eet ,  fonder  ge- 
fette  tijd.  De  breede  bladeren  bana- 
nie  verftrekken  voor  tafel  -  laekens. 
Onder  de  uitfteekenfte  lekkernyen 
zijn  krabben  gerooftert  in  eigen  vet, 
niet  fonder  citroen -zap  en  pyman. 

tot  malkander geboogen,  ftijven  de    Wanneer grootemaeltijden tezamen  < 

gantfche  timmering.  De  vloer  van    houden  ftoovenze  de fpijs  met  fmeer 

gedampte aerde  word  zinlijkgehou-    van  haer  vyanden  Arouages.  De  ge- woon elijkfte  drank  maby  ,  gekookt 

van  pataten  in  water ,  verfrifchtzeer, 
en  fet  alle  flij machtigheid  af.  Ouicou 

den.  Behalven  een  klein  vertrek  om 

te  ruften  en  vrienden  t'onthaelen, 
heeft  de  hut  een  keuken  tot  berei- 

ding van  fpijs,  en  een  pak-huis  ,  al- 
waer pijlen ,  boog  en  knodzen  han- 
gen. Gefchoore  matten  maeken  de 

kamers,    't  Huifraed  is  weinig.   De 

vermoogenfte  gebruiken  kotoene  a- 
makken  in  plaets  van  bedden,  gerin- 

ger luiden  cabanen  ,  zijnde  ftokken 
dwers  door  malkander   geftooken, 

beftrooyt  vol  bladeren  van  bananie- 
boomen ,  by  de  vier  hoeken  met  dikke 

touwen  gefchoort.    Uitgeholde  ko- 
woerden  en  'taerd-werk  canaris  die- 

nen voor  keuken-tuig.   In  de  kleine 
canaris  bereidenze  taumalis  ,  honger 
verwekkende  fpijs ,  in  de  groote  den 
drank  ouicou.  Wanneer  gevoeg  doen, 

booren  met  een  ftok  een  gat ,  en  dek- 
ken aenflonds  den  drek  toe.   Ron- 

dom d'hutten    weiden    meenighte 
hoenderen  en  kalkoenen  :  niet  foo 

feer  voor  haer  eigen  tafels,  als  om  te 

wordgezooden  uitgeweikte  cajffave, 
fweemt  boven  gemein  na  bier  in 
kracht ,  fmaek  en  verve.  De  infny- 

ding  in  doornige  palm-boomen  levert 
in  onderhangende  kalabaflèn  een 
vocht,  niet  ongelijk  den  witten  wijn. 

Weinig  gebruik  heeft  de  drank  couf- 
cou ,  dewijl  'tlicchaem  opblaeft,  hoe- 

wel anderfints  fmaekelijk  is.  Maer 

d'hoogfte  achting  haek  de  zuiker-rie- 
ten-wijn  ,  geperil  op  moolens  tot 
fuik  gebruik  enkelijk  getimmert ,  en 
voorts  in  groote  ketelen  zorgvuldig 
gefchuimt.  Haer  groote  p irauges  of 

fchepen  ,  uit  een  fwaere  boom  ge- 
holt,  met  planken,  opgeboeytenvol 

fhaekeryen  befchiidert ,  kennen  vijf- 
tig gewaepen  de  mannen  voeren.  Zy 

fcheppen  byzonder  vermaek  in  trom- 
men ,  fnaeren  over  kalebaffen  ge- 

fpannen  en  fluiten,  veeltijds  gemaekt 

van 
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van  de  beenderen  der  vyanden.  Ter- 
wijl de  vïfch  een  halve  dag  Jangzaem 

bakt,  zingenze  liederen  ,  opdemaet 
eens  be  weegden  kaiabas,  volkeyfel- 

fleentjens.    By  't  gezang  voegenze 
den  dans  :  in  welke  waenen  d'inge- 
beelde  gelukzaeligheid  van  't  ander 
jeven.  ten  grooten  deele  te  beflaen. 
Doch  nooit  danzen  de  Caraïbanen  uit- 

gelaetender,  dan  als  in  't  carbet  (zen. 
openbaer  bras  huis)  te  zamen  komen, 

op  voorgaendeaenkundiging  derCa- 
cique.   De  vrouwen  brengen  toe  een 
drank  uit  cajfave,  die  zoo  weldron- 
kenfchap  veroorzaekt  dan  wijn  :  de 
mannen  vifch  en  haegdiffen.  Alle  be- 
ilretken  met  roucou ,  omhangen  met 
veder-bofichen  ,  geven  haer  toe  in 

d'uitgeiaetemdfle  dartelheid.  Ander- fints  onderhouden  ook  vallen -da- 

gen :  het  zy  wanneer  tot  eenig  eer- 
ambt gevordert  worden  :  het  zy  als 

haer  vyanden  verllaegen  hebben:  het 
zy  over  de  dood  eeniger  naeft-be- 
flaende  bioed-verwand  treuren.    De 
Caraïhanen  vorders  fetten  op  hoogten, 
van  waer  verre  in  zee  eenig  vaertuig 
omtrend  de  gelegenfle  aen -komft 
konnen  ontdekken  ,  fchild-wachten 
uit  :  die,  foo  haeïl  eenig  fchip zien, 
terflond  de  weet  doen  :  waer  op  de 
vaerdigilein  haer  canooen  vallen ,  en 
na  boord  vaeren.  Uit  de  fpraek  on- 
derkemienze  Spanjaerden  ,  Franfche, 
Engeljche ,  Hollanders.  Indien  vyand 
vermerken  ,  gewapender  hand  lan- 

dende, befetten  de  naewfle  toegan- 
gen :  leggen  hinder -laegen  :  drom- 
men by  afgezonderde  wegen  te  za- 

men  :  daer  'tmeefle  voordeel  be- 
fchouwen  ,  drijven  een  jagt  pijlen 
denbefpringerstöe:en  vliegen  voorts 
met  knodzen  tegen  de  hand-biuTen 
in.  Maer  wanneer  te  kort  fchieten, 

fchuilen  achter  fleekelige  haeg-door- 
nen:  of  klauwterenby  ontoegankelij- 

ke rotzen  op:  of.als  de  zee  gewinnen, 

dienen  fich  van  't  water  :  dompelen 
diervoegen  onder ,  dat  na  twee  hou 
derd  fchreeden  eerft  wederom  boven 

komen.  En  eerlang  keerenze  ten 
ftrijd  gefchaert.  Indien  daer  en  tegen 
die  aen  komen  vrienden  zijn,  fwem- 
men  of  vaeren  de  felve  te  gemoet : 
klimmen  by  de  fchepen  op  :  dragen 

ibi 

|  de    vlooteiingen   op   fchouders  na 
i  flrand.    Alwaer  door  de  Cacïaue  uit 
naem  deseilands  verwellekomt,  na 
decarbet  geleid  worden.  In  decarbet 

I  verwellekomt  een  oud  man  een  ou- 
!  de  ,  een  jonge  een  jongman.    Men 
j  vraegt  ieders  naem  af:  na  welke  fich 
i  dan  deCaraibaennoQmt,  en  wil  degafl 
voorts  de  naem  der  Caraïbaen  draeg. 
In   defe   verwifTeling    van   naemen 

!  ftellenze  byzondere  plechteiijkheid 
van  vriendfehap.    Thans  biedenze 
tot  ruft  een  zuivere  kotoen  e  amak 
aen ,  en  fmaekelijke  vruchten  ter  ver- 
verfching.  Soohaeftde  maeltijd  be- 

reid is,  krijgt  ieder  een  klein  tafel- 
tjen  en  een  gerecht  alleen  ,   van  ge- 
bakke  hagedifTen  ,  gefnerkte  krab- 

ben of  moes  kruiden.    Zy  zouden 

'tqualijk  nemen  ,  wanneer  de    ga- llen niet  hartig  eten  ,  of  haer  kroe- 
zen uit -drinken.    Zy  bewijfen  by- 

fondere  droefheid  op  't  vertrek  der 
felve.    Haer  land-beltier  kan  drie-  kaerdrit- 
voudig  verdeelt.    Hetlaegflegezach  £f^r: 
ltaet  aen  den  tiouboutouli  hauthe ,  ge- 

lieft over  een  carbet ,  een  huis  alwaer 
den  vreemdelingen  goedonthaelge- 
fchied ,  d'oorlogs-zaeken  verhandelt 
en  degemeine  vreuchden-maeltijden 
gehouden  worden.  Tiouboutouli  canoa. 
voert  heerfchappy  over  defchuit,  ten 
dagedesltrijds;  maer  llaet  onder  de 
nhalene ,  die  de  gantfche  vloot  gebied. 
Boven  alle  nochtans  is  d'ouboutou, 

wien  d'  hooglle  eer  toe  komt.   Nie- 
mand geraekt  tot  fuik  een  verheeven 

waerdigheid,  ten  zy  verfcheide  Arou- 
ages,  of  ten  minllen  een  opper  hoofd, 
gedood  heeft.  Als  deCaraibaenen  uit 
deilanden  haer  krachten  te  zamen 

brengen  ten^llrijd,  kiezen  ze  uit  de 
ouboutous  een ,  dewelke  geduurende 

de  togt't  heir  voor  veld-heer  bellierd. 
Na  den  oorlog  eindigt  hetgezach ,  en 
llrekt  niet  verder  dan  over  fijn  ei- 

land. Wonderlijk  eaen  dekriigs  be-  h,Mr  kfus- \n         •  h„     7  n     t     beraedflae- raedllaegingen  toe.  dOuboutou  ltelt  gingm-.far 

een  dag,  op  welke  deilanders  in  de  wonderlijk', carbet  tot  een  feeltelijke  vreuchde- 
maeltijd  te  zamen  zullen  komen. Ter 
gefetter  tijd  ontbreekt  niemand.  Als 

d'herzenen,  door  woelen ,  danzen  en 
Herken  drank  ontltelt  zijn ,  Hapteen 
oude  vrouw  met  betraendeoogen  en 

Z  3  droe- 
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droevig  gelaet  binnen  de  carbet ,  en 

■verzoekt  gehoor,  't  Verzoek  word 
ingewilligt.  Ieder  luiftert.  Zy begint 
dan  op  te  haelen  de  fchaede ,  welke 
van  oude  tij  den  her  dArou.ïges  aen  de 

CaraïbanenlozbtAgx.o.n  :  hoe  noch  on- 
lanx  in  de  laetfle  veldflag  foo  veel 
dappere  helden  fneuvelden  ,  of  uit 
banden  tot  lekkerny  der  gulzige  kee- 
len  verflrekten.  't  Was  een  fchandi- 

ge  lafhartigheid  geen  wraek  te  ne- 
men. d'Ouboutou  vervolgt  defe  re- 

den :  en  boezemt  ieder  een  krijgs- 
mans  hart  in.  Des  anderen  daegs 

gaen  boden  af  na  d' andere  eilanden, 
om  bekend  te  maeken  :  datdeknod- 
zen  bereid  ,  de  pijlen  gefleepen  en 

vergiftigt ,  de  bogen  gefpannen  ,  de 
leeftogt  vervaerdigt  en  de  fchuiten 

k*er  vergif,  toegetaekelt  worden,  't  Vergif ,  ge- mengt  uit  zap  van  mancenïllïen  ,  fielt 
de  minde  wonde  doodelijk.  De  wa- 

penen en  eed-waeren  bindenzebin- 
nens  boords  vaft  ;  om  de  felve  te  be- 

houden ,  wanneer  de  piraugen  (dit 

zijn  fchuiten  voor  vijftig  man)  of  ca- 
nooen  't  onderde  boven  tuimelen, 

welk  lichtelijk  gefchied ;  doch  lichte- 
lijk wederom  onder  zeil  geraeken. 

haertogten-.  Zy  vaereti  van  't  een  eiland  tot  het  an- 
der :  nemen  t'ellekens  niet  alleen  ver- 

verfching  aen  boord  ;  maer  vermeer- 
deren de  vloot  met  nieuwe  hulp-fche- 

pen.  Genadert  voor  de  vafte  kuft, 
trekken  tegen  den  avond  de  fchuiten 

op  het  droog  :  fteeken  onder  ge- 
boomt  vier  flijlen  in  d'aerde,  aen  wel- 

nachtruft:  ke  d'amakken  binden  ten  nacht-ruft. 
■vechten  uit  gy  duifier  en  uit  hinderlaegen  voe- hinderlae.        J  «  1      r    1  -  j    1  *. 

gen  :  [eer  renze  oorlog  ,  als  lich  ontdekt  vin- 
bioedig :  den ,  nemen  d'hertred  na  de  fchepen, 

en  vaeren  t'huiswaerd  onverricnter 
zaeke.  Anderfints  vallen  onvoorfiens 

d'hxLtX&tid&r  Arouages  aen  :  uit  welke, 
rondom  gefterkt,  wanneer  voordee- 
lig  tegen  weer  gefchied  ,  fchietenze 

met  pijlen,  in  brandende  kotoen  ge- 
wonden ,  d'hutten  aen  brand  :  fulx 

d Arouages  een  kans  moeten  wagen 

op 't  vlakke  veld.  Als'tfchiet  geweer 
verfchooten  is,  wordenze  met  boutou 

fvvaere  knodzen  hand-gemein.  Een 
niet  milTende  ilag  flaet  harzenen  te 

pletteren,armen  en  beenen  te  morze- 
len. Indien  de  Caraïbanen  den  neder- 

laeg  on  tfangen  ,  doen  zee  en  land ! 

weergalmen  door  naere  rouw-klag- \ 
ten  over  de  gefneuvelden  :  vermen- 

gen overvloedig  traenen  met  't  bloed der  verflaegenen ,  die  zy  nietfonder 

duifend  gevaerlijkheden  uit  d'hee- 
vigft'  van  dtn  ftrijdaf-haelen:en  flap- 

pen alfoo  neerflagtig  fcheep.  Doch 
wanneer  zeeghaftigkeeren,  juichen 
en  zingen  op  de  vyandlijke  flrand: 
en  voeren  de  gevangene  flijf  geknee- 
velt  weg.  Die  hem  in  den  ftrijd  by 

den  kop  vatte,  of  uit  de  vlucht  ach-, 
terhaelde,  heeft  byzonder  recht  aen 
den  gevangene  :  welke  in  een  amak, 

vallgemaektjanx  't  bovenfle  der  hut- 
te  ,  vier  dagen  fonder  eten  gebonden 
blijft  hangen  :  thans  los  gelaeten , 

flapt  luchthartig  heen  :  fwetfl  grim- 
lacchende  ,  hoe  hy  haer  vaders  en 
naefle  bloedverwanten  heeft  opge- 
klooven  :  hoe  fijn  landaerd  dubbeld 

betaelt  fullen  fetten  't  verwoed  ont- 
haei  't  geen  nu  geniet.  Een  geruime 
tijd  hoor  en  de  Caraïbanen  die  fiere 
woorden.  Wanneer  het  lang  genoeg 

fchijnt ,  valt  de  meenigte  toe  metuit- 
gelaetene  verwoedheid.  Hier  brand 
het  vlammende  hout  gaten  in  de  zij- 

de. Een  ander  kerft  wonden  tot 

het  been  :  een  ander  flrooytze  vol 

bytende  pyman:  eenander  drijft  ver- 
giftige pijlen  door  armen  en  beenen. 

Elk  betoont  fich  konflig,  om  wreed 
tewefen.  Eindelijk  flaet  hem  een 
mededoogende  den  kop  ten  flarzen 
meteen knodze.  Gefwind  waflchen 

de  jongelingen  'tgevelde  licchaem, 
en  verdeeien  'tgewafchte.  Eenige 
ftukken gekookt,  andere gebraeden, 

verftrekken  tot  een  vroolijke  rnael- 

tijd.  De  vrouwen  lekken  fe!f  d'houte 
rooflers ,  lanx  welke  't  vet  des  Aroua- 

ges droop.  Doch  de  voorverhaelde 
wreedheden  gaen  niet  verder  tegen- 

woordig in  fvvang ,  als  flagten  met  een 

knodze,  en  op-eeten.  Behalven  d'A-  \ 
rouages  voeden  de  Caraïbanen  een  die- ' 
pe  wrok  tegen  dEngelfche  :  ter  oor-  j 
zaek  defe  haer  volk,  onder  vriend-  ' 
fchapsfehijn  binnen  fcheeps- boord 

ge\okt,na.  Montjerrat  en  Antigoa'm  fi&- 
verny  vervoerden.  De Spanjaerdenbt- 
dankten  fich  geenfints  wegens  wreed- 

heid gepleegt  omtrend  de  Caraïbanen-. als 
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als  diefich  dapper  ten  tegen  weer  Hel- 
den :ja  tegen  'tgefchut  indrongen: 

en  vaek  rijk-gelaede  kielen  afliepen. 
Weshalven  zedert  beter  koop  gaven  : 
en  verbonden  ingingen  met  de  Caraï- 
banen.  Hier  toe  lieten  haer  alle  vin- 

den ,  behalven  die  fant  Vincent  en  Do- 
minicus  bewoonen ,  dewelke  als  noch 
niet  willen  vergeeten  de  verwoede 
moedwil ,  eertijds  by  de  Spaenfche 

vloorelingen  gepleegt.  Dehouweïij- 
ken  gaen  aldus  toe.  Veelheid  der 

vrouwen  flaet  vry  :  ja  voord'opper- 
hoofden  heerlijk  ,  hoe  meer  wijven 
hebben.  Eenneef  verkiefl  zijn  nicht: 
en  foo  haeft  haer  binnenshuis  leid,  is 

d'echt  voltrokken.  Echt-fcheiding  ge- fchied  zelden  ,  wanneer  de  vrouw 
kinderen  heeft  gebaert  :  anderfints 
word  de  trouw  gebrooken ,  na  enkel 
goedvinden  des  mans.  Eenvryerfon- 
der  bloed  -  verwantfchap  mag  een 
vreemde  verzoeken.  Als  d'ouders 

't  verzoek  inwilligen  ,  is  't  houwe- 
lijk.  Een  jongeling,  hoehyfich  man- 

nelijker draegt  tegen  d'Arouages ,  hoe meer  dochters  hem  van  de  vaders  ten 

houwelijk  worden  aengebooden:  van 
welke ,  hoedaenig  ook  zijn ,  niet  een 
mag  af-flaen.  Uit  de  veelheid  der  wij- 

ven blijkt  d'helddaedige  dapperheid 
des  mans.  Ieder  wijf  heeft  een  afge- 

zonderde woonplaets ,  om  alle  min- 
yver  te  vermijden-  Soo  haeft  eenige 
befwangert  is ,  word  voor  die  tijd  niet 
meer  bekent.  De  man  flaet  fijn  o  ver- 
fpeelige  vrouw  met  eenknodzeden 
kop  te  Aarzen  ,  of  tarnt  haer  de  buik 
op.  Geeft  de  daed  den  fchoon-vader 
te  kennen  :  die  hem  diefwegen  be- 

dankt. Bloedfchendige  worden  ver- 
brand ,  of  tot  hutspot  gehakt.  Ge- 

makkelijk gaet  het  toemet'tkinder- 
baeren.  De  kraem  vrouw  even  ver- 

verloft  wafcht  't  kind  in  de  naefte 
vloed  -.  en  keert  ten  gewoonelijk  huis- 

werk. De  man  daer  en  tegen  houd 

't  bedde  :  nuttigt  niet  als  een  ftukje 
cajfave,  welk  uit 't  midden  uiteet:  de 
randen  worden  gefpaert  tot  de  ge- 

boorte-maeltijd  des  kinds.  Voorts 
fpeent  hy  hem  een  geheel  jaer  van  al- 

lerlei lekkernyen.  Doch  fuik  een  ont- 
houding grijpt  alleenlijk  ftand  om- 

trend  een  eerft-geboorne  zoon ;  wan- 
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neer  ook  de  vader  de  fchouderen 

worden  opgekrabt  met  een  fcherpe 
agoutytand.  Hoe  hy  fich  min  gevoe- 

lig toont  hoedezoonmeerflrsjdbaer 
fai  wefen  :  waer  toe  zeer  helpt  ,  dat 
't  bloed,  uit  de  gekrabde  fchouderen 
om  'taengeficht  des  kinds  gewree- 
ven  ,  aldaer  opdroogt.  'tSeive  ge- 
fchied  infchelijx  aen  de  dochtenjens : 
ter  oorzaek  voor  de  mannen  op  de 
krijgs-tochtfpijsbereiden,endefche- 
pen  bewaeren ,  terwijl  defelve  flag  le- 

veren. Ten  vijftienden  dage  door- 
boort een  man  en  vrouw  'z  kind  d'00- 

ren,  onderde  lippe  en  de  fcheyding 
tuflchen  de  neusgaten  .•  fteekt  een 
draedind'openingen:  omnamaelste 
dienen  voor 't  gewoonelijk  hangende 
cieraed.  Te  gelijk  met  dufdaenige 

plechtelijkhedenontfangt  't  kind  een 
naem  ,  genoomen  van  voorouders, 
boomen  ,  viflchen  of  eenige  merk- 
waerdige  gefchiedenis  ,  geduurende 
'tfwanger  gaen  des  moeders  ,  of 
'tkraembedde  des  vaders  voorgeval- len. Doch  de  naem  verandert ,  foo 
haeft  ten  oorlog  trekken  ,  of  een  op- 

perhoofd der  Arouages  verflaen,  wiens 
benaeming  dan  met  haer  eigen  ver  • 
wifTelen.  De  moeders  bekleedenom- 

trend  de  zuigelingen  't  ambt  van  te- 
der gevoelige  voeftereffen .  Op  de  fes 

maenden  loopen  de  kinderen  door- 
gaens  zonder  fteunfel.  Als  twee  jaer 

bereiken ,  word  't  hair  over  een  feefte- 
üjk  maekijd  afgefneeden.  Van  kinds 
been  af  oefentmen  de  jeuchd  in 

't  boog-fchieten.  Ten  zy  de  opgehan- 
gen fpijs  met  een  pijl  treffen,  moeten 

honger  lijden.  d'Inhulding  tot  krijgs- 
knecht gaet  vreemd  toe.  Be  vader  ge- 

leid fijn  zoon  na  den  carhet  :  draegt 
hem  voor  de  plichten  van  een  braef 
foldaet  :  flaet  hem  met  de  roof- vogel 
mansfenis ,  tot  des  vogels  hoofd  ver- 

plettert is:fchrapt  't  gantfche  licchaem 
vol  wonden  met  een  agoutytand :  bet 
de  wonden  met  bytend  nat  :  hangt 
den  mishandelden  in  een  aroak  :  en 

onthoud  hem  ettelijke  dagen  alle 
voedfel.  Wanneer  foo  veel  ongemak- 

ken, buiten  bewijs  van  fmerteüjk  ge- 
voelen ,  uitfhet  ,  heeft  hy  de  proef 

van  een  krijgsknecht.  Weinige  voe- 
den haer  kinderen  tot  loyes  ,  weJke 

de 

Wondere handeling 

met  de  zui- 

gdingen : 

haer  nae- rnen : 

hsog-(chie. ten : 

vreemde 
munter  om 

iemandfol- 
daet  tema- 
ken. 
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de  duivelen  op -dagen.    Die  noch- 
tans hier  toe  gefchikt  word  ,  moet 

fich    eeniger   fpijs    onthouden    van 
d'eerfle  jeuchd  af  :    uit  alle  leden 

bloed  getapt ,  eer  onder  't  opficht  van 
een  fwarte  konftenaer  kan  aen  -  ge- 
noomen.    Eindelijk  bereiken  de  Ca- 
raibanen  een  niet  min  hooge  als  vafte 

ouderdom.    Charles  de  Rochefort  ge- 

tuigt :  dat  by  fijn  tijd  menfchen  leef- 

den ,  die  geheugden  d'  eerfte  aen- 
komft  der  Spanjaerden   onder  Chri- 
floffel  Coïonus  ,   dewelke  by  gevolg 

ouderdom:  honderd  en  feftig  jaer  konden  tellen, 
rvraem-  vrouwen  van  tachentig  jaer 

worden  niet  zelden  gevonden.  On- 
dertufichen  loopenze  geenzints  vry 

wegens  ziekten  en  krankten.Defe  on- 
gemakken mogen  foo  zeer  niet  te 

laft  geleid  den  lucht ,  die  buiten  ge- 

mein  gezond  valt  ,   als  wel  't  quaed 
voedfel  welk  nuttigen.  Behalven  de 

moeyelijke  over-val  pyans  ,  doende 

'tgantfche  licchaem  met  bulten  fw el- 

len ,  plaegen  haer  vuurige  bloed-fwee- 
ren  en  't  fpeen  ;   veroorfaekt  door 
't  nuttigen  van  krabben  ,  caretten  ver- 

giftige fchildpadden  ,  lamantins  en 

haegdhTen. Tegen  't  veelvoudig  quaet 
ontbreeken   geen  genees- middelen 
uit  kruiden ,  wortelen ,  gommen ,  00- 
lien.   De  bittere  fchorze  des  booms 

chipiou ,  in  water  geweekt  en  met  de 

gerafpte  pit  der  kink-hoorn  lambys 

gemengt,  heeft  heilzaeme  werkin- 
gen. By  na  de  felve  kracht  fteekt  in 

't  zap ,  'gedrukt  uit  mïby-  hoornen.   Van 
buiten  leggenze  zalven  van  gebrande 
riet-afch ,  geroertin  water ,  vergadert 

op  de  bladeren  eens  balafie-ftronk- 
Om  d'etter  af  te  fcheiden  is  gebruike- 

lijk 't  zap  mijunïpa.  Ader-laeten  word 
nooit  tewerk  geleid;  maer  wel  kop- 

pen en  krabben  des  fmertenden  deels. 

De  wonden  groey  en  zonder  lit-teike- 
nen  zinlijk  toe.  Doch  indien  de  ge- 

nees -  middelen  niet  helpen ,  neemt- 

men  toevlucht  tot  de  boyes.   't  Goo- 
gel-werkgaet aldus  toe.  De  hutteder 
kranke  dient  eerft  gezuivert :  de  tafel 
maioutou  voorzien  van  een  offer  uit 

caffave ,  ouycou  en  hof-vruchten  voor 
den  boofen  geeft  Maboya  ,   foo  veel 

üoeltjens  als  menfchen,  die  den  ver- 
vloekten handel  fuiien  by-woonen. 

e    Boek 

genees - 

middelen : 

Merkwsitr- 
A'ige  handel 
der  boyes 

met  de  zie- 
ken: 

Na  dat  alle  vuur  en  licht  in  de  hutte  is 

uit-geblüfcht,  treed  de  boy  e  by  't  naerft der  nacht  binnen.  Alleenlijk  geeft  een 

glimmend  einde  van  een  gerold  ta- 
baks-blad een  flaeuw  fchijnfel.  Thans 

mompelt  hy  eenige  woorden  :  ftampc 
meenigwerf  met  de  flinker  voet: 
blaeft;  de  tabak-rook  opwaerds  :  en 
fm  ij  t  de  tabak,  aen  Hukken  gefcheurt, 
over  de  hut  heen.  Eerlang  waggelt 
het  dak,  en  een  Vreefelijk  geloey  doed 
alle  d'  hairen  te  berge  rijfen.  Te  gelijk 
naderen  de  duivel  en  boye  tot  den 

kranken  :  zuigen  de  fmert-lijdende 
deelen:  bevochtigen  defelve  methaer 
adem:  befmeerenze  met  zap  uit  ju- 
nipa,  tot  verzekering  van  gefondheid. 
d'Herflelde  zieke  bereid  een  groot 

gaft-mael  en  offèrhande  voor  den 
duivel.  Maer  indien  dekrankte  doo- 
delijk  is :  maekt  de  hoye  bekend :  hoe 

de  gemeinzaeme  geeft  der  bed-leege- 
rige  met  des  felfs  lijden  mede-lijden 
heeft:  en  bereid  ftaet ,  om  hem  boven 

de  fterren  te  voeren  tot  'tgefelfchap 
der  andere  Goden.  Dus  lang  in'tge- 

mein  wegens  d'  in  woonders  der  voor- 
eilanden van  America  ;  't  zal  voorts 

niet  ondienftig  wefen  ieder  byzonder 
tebefchrijven. 

Ten  noord-ooften  van  Porto  Rico 

leid  Anegada ,  feven  mijlen  lang,  t'ee- nemael  omringt  met  ondiepten,  ge- 
lijk ook  't  nabuurig  Sombrero  ;  alfoo 

by  de  Spanjaerden  genaemt,  dewijl  de 

gedaente  van  een  hoed  vertoont.  Bei- de onbewoond  voeden  overvloedig 

gevogelt :  onder  welk  de  mamfeny  een 
kleine  arend ,  en  de  merkwaerdige  co-, 
lïbry ,  wiens  licchaem  weinig  grooter 

( als  een  kever  met  veel-vervige  vede- 
j  ren ,  na  de  gelijkenis  des  regen-boogs, 
pronkt:  om  den  hals  glinftert  een  kar- 
!  bonkel-roode  kring:  de  buik  en  bin- 
|  nenfte  der  wieken  zijn  geel  verguld, 
de  zijde  efmaraud-groen ,  de  bek  en 
beenen  als  fwart  -  ebben  gepolijft  , 

d'oogen  glinfterende  gelijk  diaman- 
ten :  op  't  kopje  goud-groen  flingert 

een  cierlijk  kuifje,  't  Mannetje  over- 
treft in  fchoonheid  het  wijfje.  Haer 

vlucht  gaet  de  fnelle  beweeging  van 

alle  vogelen  te  boven.  'tSlaen  der wieken  veroorzaekt  een  geluid  als 

vaneendraey-wind.  Zy  leven  by  den 
daeuw 
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daeuw  uit  boom  bloeyfems,  en  by- 
fonder  van  kotoen-boomen.  Haer 

reukerige  geur  wijkt  voor  geen  am- 

ber. Zy  neftelen  tuflchen  de  blaede- 
ren  onder  een  kleine  tak  on-nafpeur- 

lijk.  't  Neft  tegen  't  zuiden  kondig  ge- 
bou  wt  uit  fij  ne  draeden  der  plantene 

rondom  een  takje,  is  buiten  bebol- 
werkt  met  fcheutjens  van  fchorzen  en 

binnen  met  de  fijnfte  kotoen,  zachte 

vederen  en  dunne  zijde.  d'Eyertjens 
langwerpig  rond  zijn  weinig  grooter 
dan  een  gemeine  peerl.Lanx  de  (trant 

/kruipen  de  befchiiderde  krabben ,  by- 
zonderlijk   omtrent    bloey-maend : 

.  wanneer  met  groote  troppen ,  onder- 
fcheidenin  verven  ,  (want  zommige 

draegen  violette fchelpen,anderegee- 

le  vol  purpure  fpikkels,  andere  taney- 

te  met.  rood  beftraelt)  van  'cgebergt 
af-daelen  gefchikter  orde:  alle  krui- 

den en  planten  aen  (lukken  bijten :  en 
viermael  duiken  onder  de  kabbelen- 

de golven.  Aldus  gewafTchen  nemen 

d'hertrednadeboiïchaedjen.Dewijf- 
jens  alleenlijk  keeren  voor  de  tweede 

reis  zee waerd  :  en  leggen  d'eyeren  in 
't  water.  d'Eyeren,  op 't  mulle  zand 
gefpoelt,  en  door  de  zonne-üraelen 
verwarmt  ,  brengen  eerlang  jonge 
krabben  voort ,  die  aenftonds  bofch- 

waerd  kruipen :  en  foo  hae'ft  krachten 
genoeg  hebben  lanx  de  rotzen  op ,  al- 
waer  d'oude by  ontelbaere  duifenden 
fich  onthouden.  Defe  uit  de  zee  we- 

derom gekomen  verbergen  haer  fes 

weeken :  doppen  d'ingang  der  hoo- 
ien diervoegen  finlijk,  dat  geenfints 

konnen  werden  na  gefpeurt.  Als  dan 
fchuddenze  de  gantfche  fchelp  uit, 
dooreen  fijne  opening  aen  de  ftaert, 

naeuwelijx  voorfcherpe  oogen  ficht- 
baer.  Ontbloot  van  fchelp  leggen  be- 

dekt in  een  dun  vliesje,  welk  tot  een 
korft  alienskens  verdikt ,  en-  einde- 

lijk tot  een  harde  fchelp.  De  krabben 
verfchaflèn  gezond  voedfel :  ten  zy 
onder  mancenilïe-boomen  weiden;  want 
foodaenige  vallen  vergiftig.  Dicht  aen 
Somhrero  leggen  de  twee  eilanden  las 

l(i .  Virgrnss ,  omringt  van  tien  andere  en 
vlakke  ondiepten,  fonder  geboomt 
en  verfch  water.  Hier  valt  overvloe- 

'°'  dig  Vifch  ,  en  byfonder  de  Perroket , 
gëlchubt  gelijk   een  karper  ;   maer 
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groenachtig :  d'oogen  fchintelen bo- 
ven maeten,  omringt  met  zilvere 

ringen  :  inplaetsvan  tanden  gebrui- 
kenze  fterke  kaeke-beenen  ,  ver- 
maelende  alle  fchelp -vilTch en  ,  op 
welke  aefen.  Defe  vifch,  ongemein 

fmaekelijk  ,  kan  doorgaens  meer 
als  twintig  pond  haelen.  Alhier  zijn 

ook  zeer  gemein  de  dorade,  meer^™^. breed  als  dik,  vol  kleine  fchubben, 

lang  vijf  voet ,  met  een  fteekelige 

rugge,  twee  vinnen  nevens  de  fchei-' 
ding  des  hoofds ,  en  even  foo  veel 

onder  den  buik.  De  dorade  volgt  veel- 
tijds de  fchepen,  en  fchiet  geweldig 

fnel  voort. 

Zuidelijk  af  van  Somhrero  beflaet 

Anquïlla  ,  (by  weinig  Engelfche  ron-  Eiland  An- 

dom  een  poel  bewoont)  tien  mijl  in  gmU- 
de  lengte  ,    en  vertoont  een  aenge- 
naeme  geficht  wegens  de  meenigte 

junipa-hoomen,  welker  takken  na  de  jm^-boe. 11  1      1  1    j  _••      men: 
aerce  krommen  :  de  bladeren  zijn 
die  der  okker-nooten  niet  ongelijk: 
de  bloemen  fwijmen  in  reuk  en   ge- 
daente  nanarcilTen:  't  hout  dicht  en 
graeuw    word  zeer  effen  gepolijü: 

maendelijk  krijgenze  nieuwe  blade-' 
ren  :d'af  vallende  appelen  veroorzae- 
ken  een  fwaere  flag ,  vermids  de  wind 
tulfchen  dunne  fchellen  bellooten, 
door  den  val  een  geweldige  opening 

maekt.    d'Oculiem  of  druive-boom  'culim. 

maekt  d'oever  luflig.  't  Blad  is  rond 
en  dik,  met  rood  en  groen  door- 

mengt:  onder  de  duim-dikke  bad fchuilt  een  vaft  violet  hout  :  aen  de 

takken  hangen  violette  druiven;doch 

die,  behalven  een  weinig zuurachti- 

ge  vocht ,  in  plaets  van  korrelen ,  har- 
de kraek-fleenen  bevatten.   Anguilla 

befchouwttenweften  Saba,  veitoo-  &l">"f 
nendefich  diep  uit  zee  als  een  rotze. 

d'Ingefetenen  oipfant.-E.it/tathius ,  der- 
waerds  over  gefcheept,hebben  gevon- 

den een  vermaekelijke  valleye,  om 

veel  huifgezinnen  te  voeden.  De  zee 
is  alhier  rondom  diervoegen  helder, 

dat  de  grond  gefien  word:  en  te  ge- 

lijk, onder  vele,  de  vifch  bonite ,  dik  en  JJM bmi- 
vleefachtig,  twee  voet  lang,  meteen 
donker  groene  rugge  en  witte  buik, 
fonder  fchubben  ,  zeer  gulfig  na  al- 
lerley  aes.  Op  zijde  af  leid  fan tCruz.  santtCnt: 

DeCaraïbanen,  die,  door  d 'Apalachiten 
A  a  ver- 
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poel : 

±.ngelfche 

geflstegen : 
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verdreeven  dit  eiland  alder-eerftbe-  \voothgfantCruz  van  oorlogs gereed- 

volktcn,  noemden  het  Ayay.  Groote  I  fchap  en  lijfs-nootdruftigheden.  De 

teaen-ftand  vond  alhier  ChrifioffelCo-  j  kruis-kerk,dooreenopgerechteMaet 

tonus-,  want  felf  de  vrouwen  door- 
griefden de  Spanjaerden  met  vergiftige 

pijlen.  En  eer  d' eilanders  voor  de 
Spaenfche  over-magt  weeken ,  had- 
denzemeenigfchipaf-geloopen,dorp 
verbrand  en  Spanjaerd  gevelt.  De 
grond  hoewel  vol  heuveltjens  is  niet 

hoog;  doch  bruin  en  vruchtbaer.  De 

Engelfche,  op'tjaer  vijftien  honderd 
feven  en  tachtig  alhier  gelant ,  vonden 

groote  fchild-padden  ,  en  een  ftil- 
ftaende  poel :  uit  welke fo  meenig  het 

aengeficht  wiefch  voor  zonnen  op- 

gang ,  't  fel  ve  diervoegen  fwol ,  dat  in 
ettelijke  dagen  nietkonden  zien. Ein- 

delijk evenwel  geraekten  aen  een  fon- 
tein vol  gezond  water.  Zedert  de 

Spanjaerden  d'oude  inwoonders  uit- 

roeyden  ,  lag  't  eiland ,  hoewel  veer- 
tien mijl  lang,  en  weinig  kleinder  in 

de  breedte  ,  genoegfaem  verlaeten  . 

Eindelijk  namen  ef  Engelfche  en  Hol- 
landers,'ieder  aen  een  byzonder  oord, 

befuting ;  doch  konden  elkander  niet 

verftaen.  d'Engelfevz_y  fterker,  vielen 
onverziens  den  Hollanders  op  't  lijf, 
en  rnaekten  fich  meefters.  Defe  voor- 

val word  gebragt  tot  't  jaer  feftien 
honderd  negen  en  veertig.  Maer  niet 
lang  verheuchden  fich  d Engelfche  ; 

want  de  Spanjaerd,  haer  achtende  ver- 
fwakt  door  't  verhuifen  der  Hollan- 

als  ook  de 

Spaenfcbe. 

fchappy  binnen  Vlijjingen  ,  onder  het 

hoogit'  gefach  der  Algemeine  Staeten 
van  't  Vereeniqde  Nederland ,  gebouwt, 
wierd  aen  Franfche  leeraers  inge- 
ruimt.  't  Geboomte  alhier  heefteen 
vierderhande  nuttig  gebruik;  wantf^ 

'tverfchaft  aengenaem  en  gezond 
voedzel ,  of  heilzaemegenees-midde- 
len,  offtoffè  tot  bouwen  en  fchrijn- 
werk  of  tot  koftelijk  verven.  Granae- 
ten,  oranje -appelen  en  citroenen 
fpannen  hier  de  kroon  boven  alle  an- 

dere des  gantfchen  aerd-boodems. 
Voorts  verdient  de  papaye-boom  een, 
naeuw  -  keurige  befchouwing  .  Zy 
wafcht  zonder  takken  twintig  voeten 

hoog ,  dik  na  gelijkmatigheid ,  binnen 
hol  en  voos ,  met  drie-kantige  blade- 

ren, hangende  aen  lange  flaertenin 
't  midden  hol,  bereikende  eens  vin- 

gers dikte:  boven  rondom  de  ftamme 

wafTchen  ronde  vruchten,  alsquee- 
peeren.  Dufdaenige  zoort  van  papaye- 
boom  valt  aen  meeft  alle  de  Ame- 
ricaenfche  voor -eilanden  ;  doch  de 

tweede  ilag  mamoa  word  nergens  ge-  » 
zien  als  op  fan  te  Cruz  :  is  meer  bla- 

der-rijk :  heefteen  geele  fchorz  met 
groene  ftreepen,  binnen  vol  ronde, 
murwe  en  bytende  graentjens  :  de 
bloezem  verfpreid  een  aengenaeme 
reuk  :  ieder  maend  krijgtze  nieuwe 

ders ,  voer  uit  Porto  Rico  derwaerds:  I  vrucht,  niet  ongelijkeen  vrouwen- 
brande  alles  voor  de  voet  af  :  floeg 
dood,  wat  in  wapenen  vond :  en  bragt 
fan  te  Cruz  weder  aen  de  Spaenfche 

kroon.  EenHollandfchfchipvan£#- 

Jlhatzus,vetkeerde\ï)k  berigt  van  't  ver- 
trek der  Spaenfche ,  viel  in  haer  han- 
den. Ondertuffchen  vaerdigtdeheer 

Poincy  twee  Franfche  zeilen  af  ,  om 

den  Spanjaerd  van  [ante  Cruz  af  te  drij- 
ven. De  toeleg  gelukte.  Op  een  bot 

verltooven  de  Spanjaerden  na  haer 

fchepen  :  lieten  de  gevangene  Hollan- 
dersioó:  en 't  eiland  terbefcheident- 
heid  van  de  Franfche:  die  aenftonds 

ten  opperhoofd  over  fchikten  d'hop- ttiirïAuger.  A uger was befig  meteen 
flerkte  te  bouwen  tot  beveiliging  der 

reede,  als  hem  de  dood  weg-rukte. 

Poincy  echter  liet  't  werk  niet  fleeken : 

borft,  vleefig  en  buiten  gemeinfmae- 

kelijk. Sant  Martyn  maekt  feven  mijl  in  de  | 

lengte  vijf  in  de  breedte  uit:  vermaerd  1 
doorfchoonezout-mijnen :  om  wel- 

ker bewaernis  de  Spanjaerd  aldaer 
een  ftad  en  flerkte  bouwde.  Adriaen 

Pater  en  Martyn  Thy/zoon  met  elf 

fchepen,  byde  Weft-Indifche  Maet- 
fchappy  toe-getaekelt ,  uit  Texelge- 
loopen,  kruiflen  vergeefs  op  de  zil- 

ver-vloot voorde  Vlaemfche  eilanden. 

Zedert  binnen  d'inwijk  Todoslos  San- 
tlos  gezet ,  vonden  geen  vyandlijk 
vaertuig.  Lanx  de  Pernambucfche 
kuft  liep  infchelijx  haer  toeleg  te  loor. 
Weshalven  de  ftevens  wenden  na  de 

Caraïbifche  eilanden.  Aen  Granade  te 

land  geftapt,  leeden  eenige  fchade 

van 
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•van  d'inwoonders.  Blanka  leverde 
haermeer  dan  duizend  bokken,  en 
HilpamoU  flijf  honderd- duizend  li- 

moenen. Onder  Cuba  hieldenze, 

tufTchen  geduurige  flort  -  vlaegen , 
flormen  en  donder- buyen  ,  een  ge- 

ruimetijd af  en  aen  :  om  de  Spaen- 
fche  zeilen  van  Nomhrecle  Dios  te  on- 

derfcheppen.  't  Wachten  viel  Op  een 
flortinguit.Geflerktmetdartienhulp- 
zeilen,licpen,in 't  jaerfeflien  honderd 
negen  en  twintig  'dicht  by  de  flad en  flerkte  vanfant  Martyn  ten  anker, 
en  vonden  beider  gelegendheit  aldus. 
Ter  rechter  zijde  der  flad  vloeyt  een 
verfche  rievier  met  veel  kromme 

bogten,  uit  'tgebergte  geflort  zee- waerd.  Aen  de  flinker  kantmackt^ 
Oceaen  een  wijde  opening,  en  te  mets 
enger  geworden  ,  breid  lich  namaels 
tot  een  binnelandfch  meir.  't  Land 
tegen  over  de  flad,  aen  d' ander  zijde 
der  gezeide  inwijk,  loopt  heuvel- 

achtig met  een  fcherpe  uithoek  diep 
in  zee.  Op  d'uiterfte  punt  leid  een  ' 
vierkantig  water-flot,  beneden  aen 

de  voet  van  fwaere  fleenen  voorzien 

tegen  de  golven-flag,  en  bovenhuis- 
ge  wijs  gedekt.  Opwaerds  flaet  een 
wacht-huis  en  niet  verre  van  'tfelve 

een  kapelle.  Voorts  verheft  't  geberg- 
te Calvaria  terzijde  en  achter  de  flad 

hooger  en  lager  toppen.  'tGroote  flor, met  verfcheide  bolwerken ,  een  dikke 
toorn,barakken  en  gefchut  voorzien, 
vertoont  haer  niet  verre  van  de  mond 

der  verfche  rievier.  Lanx  d' inwijk  is 
te  zien  op  een  kromme  bogt  lands 
een  ruime  markt.  In  'tmidden  van 
de  flad  pronkt  de  tempel,  aenDowiz- 
nicus  toe-gewijd.  Voor  defe  tempel 
na  de  zee-kant  is  een  prachtig  gafl- 
huis.  De  groote  kerk  flaet  meer  ftad- 
wacrdin.  Aen 't  hangen  des  geberg- 

te ontmoetmen  een  koflelijke  kapel- 
Ie.  Dicht  onder  de  groote  flerkte  be- 

woont de  flad  voogd  een  aenziene- 
lijk  paleis.  De  Irancïfcaenen  wijken 
met  haer  kloofler  naeuwelijx  voor 

eenig  gebouw  aldaer.   De  huizen, 
in  flraeten  af-gedeelt,  geven   een 

goede  geflaltè  aen  't  fledeken. Aa  2  Doch 
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Doch ,  op  't jaer  feftien  honderd  • 
acht  en  veertig ,  gaf  de  SpaenjaerddX- 
les  ten  beften.  Michïel  Adriaenfzoon 
ds  Ruiter,   hier  af  verkundfehapt , 
lichte  volk  van  fant  Eufthatïus,  en 

nam  befitting  sznfant  Martyn.'m  den naem    der  Sueten  des  Vereenïgden 
Nederlands.  Ookfliepen  deFranfche, 

niet,  derwaerds  gereift,  om'trecht 
't  geen  meinen  te  hebben  op  dit  ei- 

land ,  voor  d'ontweldiging  door  de 
Spanjaerden  te  vernieuwen.    Zedert 
deelden  de  Franfche  en  Hollanders  in 

onderling  verftand  en  minzaemheid 

de  nieuwe  woon-plaets.  Ieder  heeft 

fijn  eigen  kerk,  pak-huifen ,  land  en 
en  Mooren.    De  Hollandfche  volk- 

planting wort  bekoftigt  by  de  Zeeuw- 
fche  heeren  Lampjên  en  van  Ree.  Poe- 

len vol  zout  water  voeden  allerley 

vifeh  ,  en  byzonder   groote  fchild- 
padden.  De  boftchaedjen  krielen  van 

wilde  verkens ,  duiven  ,   tortel-dui- 
ven en  perroketten ,  in  vederen  en 

geftalte  over- een -komftig  met  een 

papegaey ;  doch  merkelijk  kleinder : 
leeren  aerdig  klappen.    De   ziltige, 

poelen  hebben  ook  meenigte  flam- 
mans,  vogelen  fwijmende  na  lepe- 
laers  :  alleenlijk  verfchillen   belan- 

gende de  verve;  want  haer  vederen 
zijn  eerft  wit ,  worden  dan  rofachtig, 

en  eindelijk  inkarnaet-rood.  Zelden 
vliegen  of  zittenze  alleen  :  meelt  by 

gantfche  troppen  in  opene  plaetfen 

en  ruime  nioeraiïchen.  Terwijl  d'an- dere  onder  water  voedfel  foeken  . 

houd  een  fchild -wacht  :  welke  op 

't  minfte  gerucht  een  fchreeuw  geelt, 
en  weg -vliegt.  Gefwind  volgen  alle 
d'  andere.  Die  haer  fchieten ,  kruipen 
boven  wind  ondereen  ofTehuit,  tot 

de  fnaphaen  kan  toe-draegen.  Om- 
trend  defelve  poelen  zijn  te  vinden 
d '  Amerïcaenfche  fwaeluwen  ,   met  ge- 

kromde bekken ,  end-vogelspooten, 

pek-fwartlijf  ?   witte  buik   en  lange 

ftaert.   By  Martjn  leid  fant  Bartholo- 
metus  ,  een  eiland  met  rotzen  om- 

ringt, groot  tien  mijl,  door  Poyncy 
alder  eerft  bevolkt,  aenfienelijk  we- 

gens fchoon  geboomt  :  onder  welk 
uk-munten,  de  zeepe-boom,  alfoo 

genaemt,  teroorfaek  't  water  fchui- 
mende  maekt  tot  reiniging  van  ly- 

waed ;  doch  is  van  een  tweederley 

(lag   ;    want  zommige  hebben  de 
kracht  der  zeep  in   een   rond-geele 
vrucht ,  den  pruimen  niet  ongelijk : 
andere  in  een  witte  en  zachte  wortel. 

Vermaekelijk  groeyt  ook  't  kleine 
boomtje  caaopza,.  uit  wiens  fchorze  « 

eentaeye  gomme  vloeyt  :  degraeu- weroiïche  fiamme  word  verdeelt  in 
verfcheide    takken   :    de    bladeren 

binnenwaerd  donker  -  groen ,   zijn 

boven  levendig  groen  :  debloezem 
beftaet  uit  vijf  blaedjens,  en  fet  ein- 

delijk tot  een  kars,  vol  geele  vocht 
en  wit  vleefch.  Zy  bloeyen  meeft  in 

flagt  en  winter-maend  :  en  draegen 
rijpe  beezien  op  de  twee  volgende 
maenden.  Door  vuur ,  geftookt  ron- 

dom de  boom,  fplijt  de  baft  :  fulx 
een  overvloedige  harz  voort-brengt, 

dienftig  om  buik-loop  te  verwekken. 
Vorders   zijn   beziens-waerdig    de 
Paretu-ve-boomen,  lanx  de  zee-oever  } 

en  poelen  weelig  waflchende ,  met 

om -gekromde  takken  na  d'aerde, 
in  duifend  bogten  door  elkander  ge- 

vlochten ;   weshalven  by  tijd   van 

oorlog  voor  borft  -  weeringen    die- 
nen.  Wilde  fwijnen  onthouden  by 

meenigte  onder  dit  lommer.  Einde- 
lijk üaen  hier ,  gelijk  infchelijx  op  de 

andere  eilanden  rondom  her  ,   de  ca- 
lebaiTe-boomen.  Defe  hebben  dikke  < 

takken  ,  langwerpig-ronde bladeren, ' 
by  troppen  aen  malkander  gehecht , 
maendelijk    bloezem     en    vrucht, 

grijze  bloemen  vol  groene  ftreepen 
en  fwarte  vlekken,  en  vruchten  met 

hard-geftreepte  fchorzen   vol  zajfr- 

pige  pap  en  platte  zaeden  :  uit-ge- hold  verftrekken  voor  kroezen  en 

potten.  Lanx  de  ftrand  worden  zotn- 
tijds  gevonden  de  zee-ftarren,  geel- 

achtige vifTchen,  welker  harde  hui- 
den, vol  kleine  bulten  in  vijf  ftraelen 

eindigen:  't  middel-punt  heeft  ope- 

ning,'waer  door  voedzel  trekken. Wanneer  hard  weder  voor  handen  is, 
maekenze  haer  aen  de  rotzen  vaft. 

Niet  min  wonderlijk  zijn  de  zee-; 

appelen,  die  uit  een  bruin  vel  dui- ' 
zend  fteekelige  prikkelen  vertoonen. 
De  binnen-woonende  vifch  rolt  dit 

huis  wer  waer  ds  wil  :  maerfoo  haeft 

de  vifch  fterft  valt  de  fteekelige  huid 

af: 
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af  :  fulx  niet  o  ver-blijft  als  een  fpier- 
witte  fchelp  ,  kondig  geborduurt 

"door  merkwaerdige  buicen  en  bog- ten.  Op  de  banken  en  aen  de  voeten 
I  der  rotzen  wailchen  ook  zée-boo- 
men,  welker  dikfte  takken  ontel- 
baere  mindere  dicht  door  malkander 
vlechten,  niet  zonder  vreemde  ge- 
ftalten  :  alle,  verglaeft  met  een  zal- 
peeter,  fwijmen  na  een  grijze  wit- 
tigheid. 

Barbada,  lang  vijf  mij! ,  ft  eekt  een 
ïaege  grond  op  uit  een  zee  vol  on- 

diepten, d'  Engelfche  alhier  ter  neder- 
geflaegen,  lijden  groote  overlaft  van 
aeCaraïhanen  :  diegemeinelijk  twee 
reifen  's  jaer  by  nacht  in-vallen  doen: moorden  en  branden  wat  voorkomt: 
voeren  vrouwen  ,  kinderen  en  vor- 
dere  buit  na  Dominicus- eiland.  Re  don- 
da,  immers  zoo  klein,  heeft  de  be- 
naeming  van  haer  ronde  geftalte, 
rijft  midden- weegs  tot  een  heuvel, 
gelijkt  van  verre  een  fwaere  toorn. 
De  zee,  rondom  diep,  verfchaft een 
gemakkelijke  aen-komft.  Dichte  by 

leid  Nieves ,  in  'tgeficht  van  Re  don-  Nieves  -. 
da,  d'ommegang  bereikt  fes  mijlen. 
Uit't hartje  descilandes  verheft  fich 
een  hooge  berg,  ten  top  toe  met 
boiïchaedje  bedekt.  Rondom  den 

berg  woonen  d' Engelfche  :  aidaer 
neder  geflaegen  op  't  jaer  feftien  hon- 

derd acht  en  twintig  ,  zijn  onder 

'tgefach  van  d'heer  taks  tot  drie 
duifend  zielen  uit-gebreid  :  weike 
de  zaek  wel  konnen  ftelien ,  door 

zuiker-gengber-  en  tabak -handel. 

De  Raed  ,  beftaende  uit  d'oudfte^'^'- 
en  aenzienelijkfte  bevolkers,  houd  ms* 
een  wel-geftelde  beftiering.  Tegen 
vloeken  ,  diefftal  ,  dronkenfchap, 
hoerery  en  allerley  ongebondent- 
heid  llaen  fwaere  ftraffèn.  Nergers 
een  gefchikter  volk.  Drie  kerken 
loopen  ten  openbaere  gods-dienft 
op  den  dag  des  Heere  vol.  Tot  ver- 
zeekering  der  reede  en  pakhuifen 
leid  een  fterkte  van  grof  gefchut 
voorzien.  De  voet  van  koopman- 
fchap  in  leveren  en  betaelen  ftaet 
onwrikbaer.  Verfcheide  bronnen  \&- bonnen : 

Aa  3  veren 
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piflacie 
nootpns 

veren  overvloedig  verfch  water. Ook 

word  hier  gevonden  een  mijn-ftofFe- 

lijkefpring-aderenbadplaets  ,  met 

gelukkige  uitkomft  gebruikt  tegen 
de  fcive  ziekten ,  welke  de  wateren 

van  Bourhon  geneefen.  Voorts  vallen 

hier  zeer  gemein  de  piftacïe-nootjens, 
die  aen  kleine  boomtjens  wallenen. 

De  boomtjens  brengen  voort  lange 

zachie  bladeren ,  beneden  rond ,  ein- 

digende driepuntig,  en  aen  de  Ham 

meenigte  telgen   door  malkander: 

waerom  ook  veeltijds  dienen  tot  tuin- 

fcheidingen.     't  Hout   en  bladeren 
fweeten  een  melkachtig  zap  ,  welk 

byzonder  met  den  regen  overvloe- 

dig afdruipt.  De  geelebloezems  Twee- rnen na  fchinteiende  fterren ,  en  de 

frnaek  der  nooten  na  de  vrucht  van 

hazelaer.    1  en  zy  't  vlies  ,  welk  om 
de  kernezit  ,  werde  afgetrokken, 

drijvenze  van  boven  en  onder  tot 

ftervenstoeaf.  Doch  't groote  voor- 

deel 't  geen  Nieves  door  de  natuur  ge- 

niet,is  vergefelfchapt  met  geen  kleine 

ongemakken,  welke  dit  end'andere 
eilanden  dapper  quellen.  Onder  vele 

mmffiket :  mogen  getelt  de  mouftikes  een  zoort 

i     van  een  kleine  mugge,  wiens  vergifti- 

ge angeifo  onlijdelijke  jeukt  veroor- 

zaekt  :  dat  de  geraekte  'tvleefchten 
bloede  krabt  :  zulx  de  gekrabde  par- 

ty haetftelc  tot  een  zorgelijke  fvvee- 
mawgeinsi  ring.  De  marïngoins  maeken  een  groot 

gebrom  eer  zy  fteeken.    De  beeten 

van  wefpen  geneeft  wijn-ruit  ,  der 
fchorpioenen  de  vocht  uit  dit  ondier 

hoM.lHifen:  geperft.    dHout  luifen  groeyen  in 
verrot  hout :  hebben  een  zacht  en  wit 

licchaem  ,  de  kop  alleen  is  met  een 

fwartftipje  geteikcnt  :  haer  gebit  is 

diervoegen   verftaelt  :    dat   binnen 

twee  uuren  door  dikke  koffers  boo- 

ren,  en  alles  te  flarzen  rijten :  ja  knae- 

gen  de  hut-ftijlen ,  fulx  't  gantfche  ge- 
bouw nederftort.  Geen  minder  fchae- 

de brengen  de  ravetten  toe.  Maer  bo- 
ven al  zijn  vervaerlijk  de  chiken ,  een 

flag  van  ziertjens  uit  afch-hoopen  en 

vuiligheden  gegroeyt.    Eerft  plaet- 
zenze  haer  onder  de  nagels  der  tee- 

n&n  :  en  loopen  voorts  over  't  gant- 
fche licchaem.    In  't  begin  verwek- 

kenze  een  gejeuk  :  thans  maekenze 

gaeten  door  dliuid  ,  en  fvvaere  ont- 

ravetien: 
chiken. 

fteeking  :  groeyen  tot  de  groote  van 

erweten,  en  feiten  wijd  en  zijd  on- 
telbaere  neeten  :  die  uit  de  vervuilde 

gezwellen  voedzel  trekken  :  en  eer- 
lange/;/^» worden.  Vorders  veroor- zaken -d'ontfteekingen  verfweering, 

en  de  verfweering  verrot  vleefch , 

welk  van  't  levendige  rondom  door 

fpaens-groen ,  fterk- water  en  gekan- 
ode aluin  moet  afgebeten. 
Eufthatius  is  meer  een  berg  hem  |j 

verheffende  uit  dOceaen  by  manier  *' vaneenzuiker  brood,dan  een  eiland. 
d'Omtrek  haeit  naeuwelijx  vijf  mijl : 

en  voed  echter  ftijf  feft.ien  honderd 

zielen  :  derwaerds  gefchikt  ,  onder 

'tgefach  der  algemeine  Staeten  van 
'tVereevigde    Nederland  ,    door    de 
Zeeuwfche  heeren  Lampfen  en  Ree. 
Behalve  de  natuurlijke  fterkte,  door  £, 

welke  weinige  een  groote  magtlich-  r> 
tejijk  zouden  uitkeeren,  leid  een  vaft 
.water- (lot,,  gebiedende  wijd  en  zijd 
over  de  reede.    dlnwoonders  ,  niet 

min  gemakkelijk  ais  ziniijk  na  d'Hol- landfche  wijze  gehuifveft  ,  trekken 

ongemein  voordeel  uit  tabak.    De 

berg  vol  boilchaedje  fchijnt  boven 

fpits  toe  te  lopen ;  doch  heeft  een  ver- 
maekelijke  vlakte.   Allerley  gevoo- 
gelt,  meenigte  verkens  en  lampreyen 
verfchaffen   een  groote  vervulling. 
Nimmer  zijn  de  pakhuifenfooleedig, 
of  altijd  fchiet  leeftogt  genoeg  over 

voor  de  gebrek  -lijdende  na-buuren. 
't  Mangel  van  verfche  beeken  of  wa- 

ter-bronnen komenze  te  goed  met 

reegen-bakken.'  d'H eerlijke  kerk  is  * 
t'aenzienelijker  wegens  de  veelheid 

der  gefchikte  toehoorders.  Joan  de 

Mey ,  vérmaerd  door  verfcheide  ge- leerde fchriften,  bediende  alhier  voor 

eenigetijd 't  leeraer- ambtmet  byzon- 
dere  dichting.    Maer  onaengezien 

Eufthatius    een    gezonde   lucht    en 

vruchtbaere  grond  geniet,  nochtans 

zijn  hetgeen  gemeine  quaeden,  die 
dit  eiland  nevens  d'andere  yzelijk 

fomwiji  drukken.  Wantbehalven  de 
fwaere  donderen,  die  nu  en  dan  fulke 

flaegen  geven ,  als  of  hemel  en  aerde 

vergaen  wilden  :  end'aerdbeevingen, 
doende  de  diepfte  gronden  waggelen: 

woeden  ,  byzonder  by  hooy-  oogft- 
enherffi-maenden,  de  winden ,  wel- 

ke 
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ke  binnen  een  etniael  uit  alle  he- 
mels hoeken  met  een  ronde  keer 

foo  fel  flormen  ,  of  'teen  en   an- 
der 't  onderfle  boven  fouden  kee- 

ren.  De  Cara'ibanen  noemen  't  onwe- 
der ouragan.  Eertijds  plagt  het  om  de 

{even  jaer  te  raezen  :    en  't  duurde 
ook  wel  langer.  JMaer  zederteenige 

tijd herwaerds hebben  de  winden  ge- 
buldert  alle  twee  jaer:  enfelfonlanx 
twee  -  werf  in  een  jaer.    Hoedanige 
werkingen    door  dufdanige  bewee- 

ging veroorzaekt  worden,  kan  nauw- 
lijx  ten  vollen  uit-gedrukt.   De  zee 
werpt  gefloorde  golven  hemelwaert. 
De  fchepen   tegen  de  ftranden  ten 

pletteren  geflaegen  :   binnen  d'  ha- 
vens felfloopenzegevaer -.  geen  vei- 
lige  reede    veiligt    eenig   vaertuig. 

'tLandfchijnt  te  zuchten  ondereen 
algemeine   verwoefting.     Gantfche 
boiTchaedjen     leggen     ontwortelt  , 
of  tenminften  van  bladeren  en  tak- 

ken ontbloot,  't  Gezaeyde  neder  ge- 
flaegen :  de  planten  dor  gegeezelt : 

d'huifen  't  onderfle  boven  gekeert: 
brokken  der  bergen  af- gerukt  :  ja 

rots-fteenen  in  d'Oceaen  geftort.  JJe 
Jrond  quijnt  :  een   hongers-nood, 
negens  bedorven  levens-middelen , 

dreigt  aen  alle  't  ui terfte.   Voor  d' ou- 
ragan gaen  zekere  teikenen,  ten  be- 

wijs dat  haeftfai  uit-barften:  nament- 
lijk  de  zee  leid  in  een  oogenbiik  dier- 
boegen  ftil,  dat  de  minfte  kabbeling 
liet  word  befpeurt:  de  berg- vogelen 
vliegen  fchieiijk  beneedenwaerd  na 

ie  iaegfte  valleyen ,  en  leggen  plat  te- 

^en  d'  aerde :  de  regen  vak  bitter  en 
zout.    Charles    de  Kochefort  teikent 

aen  :  hoe  t' fijner  tijd  ettelijke  fche- 
pen, vol  tabak  geladen,  op  dereede 

van  Chriftoffel  door  een  ouragan  meu- 
belden :  na 't  onweder  dreven  ontel- 

baere  vilTchen  adem-toogende  met 
de  buik  om  hoog  wijd  en  zijd  in  zee , . 

vergiftigt  wegens  de  tabak.  Ter  zij- 
den af  van  Euflhatius  vertoont  fich 

Zhriflou  algtoottien  mijl.  Onder  ver- 
fcheide   hout  gewafch  is  hier  ook 
tkleinboomtje,  draegende  beezien 
met  een  fwart  ftipje,  anderfints  ge- 

lijk rood  korael,  bytroiTenaen  d'ui- 
terfle  takken,  'tjajmin-  hout  geeft  een wel  riekende  vlamme ,  uit  kracht  der 

Eilanden.  ipr 

liefelijke  goriime.  Lanx  de  grond 

kruipen  meenigte  waxxd'anolis ,  eenig-  molia 
fints  over-een-komftig  met  d'haeg- 
diiTen:  alleenlijk  is  't  hoofd  langwer- 

piger ,  de  huit  geel,  vol  blaeuwe  fti  ee- 
pen  op  de  rug :  by  nacht  zijnze  in  on- 
der-aerdfche  hooien  ,  waer  uit  fchel 

geluid  maeken  :  desdaegsfnufTeien- 
ze rondom  d' hutten  na  voedfel.  De 
roauetten  vallen  weinig kleinder:  haer  roquetten: 
donker-graeuwe  vel  vertoont  fvvarte 
llipjens  :  hippelen  op  vier  voeten ; 
doch  de  voorfte  zijn  hooger  dan 

d'achterfte  :  fteeken  den  kop  in  de 
lucht :  de  groote  ftaert  krult  fich  bo- 

ven de  rugge  anderhalfmaei  om.  Zy 
fcheppen  vermaek  in  menfehen  :  ge- 
jaegt ,  hygen  met  open  bek  en  uit-ge- 
flookentong.  Demaboujats,ipek{\V2Lrt  mahujats. 
en  afgrijfelijk  mifmaekt,  onthouden 
haer  onder  verrotte  boomen  en  rnoe- 

rafTen  ,  daer  nooit  zonnefchijnr.  Ari-  EiUndAn- 

tigua lang fe ven  mijl ,  nietzonder  on-  *Mm; 
gelijke  breedte ,  heefteen  onmakke- 

lijke toegang  ,  wegens  de  meenigte 

klippen,  't  Lag  te  langer  verheten  , 
ter oorzaek geen  verfch  water  heeft. 

d'Engelfche  eindelijk  namen  befit- 
ting :  groeven  putten  en  fielden  re- 

gen-bakken. Ontrendacht  honderd 
zielen  leven  hier  geruftelijk  by 

't  aerd  gewafch ,  wildbraed  en  vifch. 
Voor  deflrand  laeten  haer  zomwijl  fro  ,  ., 
zien  de  fwaerd- vilTchen  ,  zonder^».- 
fchiibben  ;  maer  met  een  graeuwe 
huid  en  witte  buik,  hompelig  gelijk 
een  vijl  :  twee  vinnen  wederzijds, 
twee  op  de  rugge  en  een  dienende  ten 
ftaert,  maeken  een fnelle beweeging: 

't  fwaerd  heeft  aen  ieder  rijg  {even  en 
twintig  witte  en  vafte  tanden  :  de  kop 
is  yfeJijk  plat.  Defe  vifch  dingt  om 

d'heerfchappy  der  Oceaen:  derft  felf 
denwalvifchbellrijden  ,  en  den  buik 

op-tarnen  :  dicht  by  d'oogen  flaen 
znuif-gaten  ,  waer  doorze  't  inge- 
fwolgen  water  hemelwaerd  uitblae- zen. 

Barboude,  welk  d'  Engelfche  bevolk-  Eiland  Bar- 

ten  op 'tjaerfeflien honderd feven  en  m  e: twintig,  haelt  in  den  ommegang  vijf 
en  twintig  mijl .  heeft  meer  lengte  ais 
breedte,  eenverfche  ftroom  en  ette- 

lijkepoelen. De  grond  vruchtbaer  tot 
teeling  van  tabak,  kotoen,  gengber 

en 
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wonderlijk 
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en  byzonder  zuiker ,  lokte  veel  volk 
detwaerds :  fulxonlanx  ,bebalven  de 

MoorJcheJlaeven  ,  telde  twintig  dui- 
fend inwoonders.  't  Eiland  heeft  ver- 

fcheide  dorpen ,  verdeelt  in  (Iraeten 

vol  prachtige  huifen  en  rijke  win- 
kels.   Met  groote  toevloeying  wor- 

den weekelijke  en  jaer-markten  ge 

houden.  Hoofd-kerken  en  kapellen 

ten  öpenbaare  gods-dienlt,  alwaer 

de   ftemmen  van  geleerde  herders 

klinken  ,   ftaen  in  merkelijk  getal , 

niet  min  kondig  als  koftelijk  ge- 
bouwt,    't Geboomt  geeft  byzonder 

vermaek  ;    en  zommig  ook  winft. 

Zoodaenig  de  roucou  met  fcherpe  bla 

deren,  witte  inkarnaete  bloemen  ge- 

lijk lierren ,  by  tropjens  afhangende 
aen  d'uiterfte  takjens :  de  bloemen 

fluiten  tot  fchellekens,  vol  vermiiioe- 
ne  korrelen.  Om  de  verve  te  krijgen 

worden  de  korrelen  in  laeuw  water 

gevreven  ,  tot  't  vermiiioen  quijt  zijn. 
't  Grond -zap  gedroogt  by  dezonne, 

en  gekneed  tot  balletjens,  haelt  een 

hooge  prijs  op.  De  fchor  ze  der  roucou 
levert  duurzaeme  touwen ;  de  wortel 

isfmaekelijk.  Vorders  verdienende 

lichtende  vliegen  ten  miniten  een 

koite  befchrijying.  By  de  Cardibanen 

genaemicoyouyou ,  hebben  een  kevers 

groote  ,  bruine  verve  ,   twee  fterke 

vlerken  ,  onder  welke  dunne  wiek- 

jens  ,  die  niet  uitbreiden  ,  als  wan- 
neer vliegen  :  in  de  wiekjens  leid  een 

klaerheid ,  verlichtende  niet  minder 

de  duifternis  ,    dan  een  brandende 

kaers.  Ook  fchintelen  de  oogen  ge- 

lijk twee  heldere  lichten  :  in  haer  be- 

weeging maekenze  geen  gerucht :  le- 
ven by  den  daeuw  der  bloemen  :  zijn 

diervoegen  glad  ,  dat  lichtelijk  tuf- 
fchen  de  vingeren  ontfnappen  :  ge- 

vangen zijnde  verbergen  de  glanz 
onder  de  wieken  :  ja  geven  Hechts 

een  flaeuw  fchijnfel  uit  de  oogen. 

d'lndïaenen  binden  defe  vliegen  aen 

handen  en  voeten  vaft ,  om  fich  in  de 

nacht  te  dienen  van  haer  verlichting : 

jazy  befmeeren  aengezichten  borit, 

op  "de  ftaetelijke  feeften  by  duifter 

geviert ,  met  de  vocht  uit  de  felve  ge- 

parit:  waer  door  fchijnen  of  t'eene- maei   in    vlammen   ftonden.    Men 

vangtfe  met  een  oniteken  brandhout, 

in  delucbt  beweegt;  op  vvelk  aen  vlie- 

gen :  alwaer  met  d'hoed  worden  ne- 
der geflacgen.    Doch  al  haer  licht 

dooft  uit,  ais  dood  zijn.    Behalven  \ 

de  lichtende  vliegen  worden  hier  an- 

dere grooter  vliegen  gevonden.  Som- 

mige vertooncn  tweefnuiten ,  d'eene 

gekromt  opwaerds,  d'andere  na  be- neden. Sommige  hebben  twee  hoor- 

nen uit  de  kop, en  een  uit  derugge  {te- 
kende :  'tlicchaem  isgitfwart.  Som- 

mige ,  drie  duimen  lang  ,  pronken 

meteen  azuur-vervig hoofd,  efma- 

raude  oogen  tuiTchen  een  wit  boor- 
zel,  blinkend  violette  vlerken,  vol 

inkarnaet  loofwerk ,  onder  de  vler- 
ken roöd-fcharlaken  wiekjens  en  fes 

fwarte  pooten. 
Mont-ferrat ,  alfoo  genaemt  na  een 

S.paenfche  berg  buiten  Barce lonten, 

wiens  gedaente  het  eiland  uit  zee 

draegt,  fchijnttenooften  en  wellen 

gebrookenland,  anderzints  verheft 

lich  met  hooge  toppen  vol 'geboomt. 

tfEngelfche  hebben  alhier  een  heerlij- 
ke kerk  uit  welriekend  hout  getim- 

mert ,  welker  overvloed  de  bolfchae- 

djen  leveren.  Byzonder  munt  uit  de 

acajou-boom  ,  groeyende  tot  een  on- 

gelooflijke hoogte  en  dikte  metfwae- 
reblaeder-rijke takken,  waer  onder 

't  gefond  is  te  ruften.  Doch  d'acajou 

verdeeld  haer  tweefints  ,  d'een  ver- 
fchiilende  van  d'andere  in  hoogei 

ftam  en  verve.  De  meelt  geachtlte  is 

rood  en  riekende  ,   geen  verrotting 

onderhaevig.  Die  wit  hout  en  over- 

vloedig  gomme  uit  een  infnyditig 

geeft ,  heeft  minder  waerdy.  dAcomcu 

wijkt  in  groote  niet  voor  d'acajou; 
draegt  lange  en  gladde  bladeren  en 

geele  vruchten  den  pruimen  niet  on- 

gelijk; doch  wegens  bitterheid  bui- 
ten gebruik :  alleenlijk  aezen  de  wil 

de  duiven  zekere  tijd  des  jaers  op  de 

zelve ,  en  nemen  met't  voedfel  een 
bittere  fmaek  over.  Uit  de  geoopen 

defchorze,dieafch-vervigen{chrom 

pelig  is  ,  ftroomt  een  melkachtig* 
vochtigheid.  Het  Cy peren-hout  ge 
fchaeft  verfchaft  voor  'toog  een  ge 

marmerde  glanz  vol  golven,  en  eet 

aengename  geur  voor  de  neus.<TTz.<?r 
boom  ,  met  fcherp-eindigende  blade 

ren  ,  by  de  fteel  gefplitft,  bloeyt  il 

Lentt 
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Lente-  en  Herfft-maendrop  de  violet- 
te bloeyzem  volgt  een  fwarte  karfe, 

fmaekelijke  fpijs  voor  de  vogelen,  het 
hout  levendig  rood  verfchiet  te  mets 
haerglanz:  heeft  een  byzonderehar- 
digheid ,  welke  alle  bederving  weder- 
ilaet.  Voorts  verfpreid  't  mus  kus- kruid 
een  liefelijke  reuk:  't  wafcht  gelijk 
een  kleine  haege  zonder  doornen  : 
tuflchen  lange  rouwe  bladeren  han- 

gen geele  klokjens,  die  haertoteen 
knop  vormen  :  de  knop,  vol  korrelen, 
ruikt  volkoomentlijk  na  muskus. 

Guadulupe  ,  eertijds  Carucueira  , 
groot  in  ommegang  feftig  mijlen, 
word  door  een  fmalie  vaert  onder- 

fcheiden ;  't eendraegt de benaeming 
'/  Groote  land ,  't  ander  is  eigentlijk 
Guadulupe  :  welker-  ooftelijke  deel 
Cabes-Terre  ,  en  't  weüelijke  Maffe- 
Terre ,  by  Franfche  bewoont  zijn.  De 

grond,  byzonder  na 't  middel-punt, 
rijft  hier  en  daermet  hoog  gebergte  : 
waer  van  fommige  uit  verfchrikkelijk 
fleile  diepten  kaele  rotzen  hemel- 
waerd  voort  ftooten:  andere  toppen 
draegen  dichte boffchaedjen.  Aende 

voet  van  ettelijke  bergen  leggen  rui- 
me vlakten  ,  bewaetert  door  zoete 

ftroomen  ,  die  eertijds  de  Spaenfche 
vlootentot  ververfching  noodigden. 
Een  zulfer-berg  rookt  geduurig:  en 
de  vloeden  om-her  vloeyende  trek- 

ken een  zulferige  fmaek  na  fich.  Te- 
gen water-zuchten  ziekten  uitkoude 

oorzaeken  Ipringen  ziedende  bron- 
nen. Twee  groote  zee-boezemen 

leveren  overvloedig  fchild-paddén  en 
allerley  vifch.  Onder  andere  ook 
naelden ,  doorgaens  vier  voeten  lang : 

't  hoofd  fcherp  en  groot  heeft  glinfte- 
TQndQ  oogen  met  roode  ringen  ge- 

boord: deruggeuitblaeuw  en  groen 
geftreept ,  de  buik  wit  vertoont  door- 
mengeld  rood  :  acht  geelachtige  vin- 

nen en  zeer  fcherpe  (laert  maeken  een 
gefwinde voortgang.  Voordeftrand 
baekeren  fomwijl  de  tïburons  een 

boos-aerdig  zee-gedrocht ,  die  een 
menfch  over  midden  van  een  bijten : 

haer  huid  is  puntig  hard :  't  hoofd  plat 
beeft  een  opening  vol  drie  ryen  fcher- 

pe en  vade  tanden  onder  den  muil : 
waerom  fich  op  den  rugge  om  keeren, 
als  na  een  roof  happen.  Twee  of  drie 
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|  ramhos  (viflchens  tuflchen  de  fchub- 
i  benfooaerdiggeverft,datdekonilige 
penfeeide  natuur  indefen  moettoe- 

I  geven)  fwemmen  altijd  voor  detïbu- 
I  rons,  fnelderoftraegerna  de  tïburons 
[  volgen  :    welker   brein    geoordeek 
I  Word  een  byfondere  kracht  te  hebben 
1  tegen  Heen  en  graveel .    Maer  Guada- 

j  lupe  is  al  dereer  il  by  de  Franfche  be- 

|  volkt,  onder 't  gelach  der  heeren  du 
I  Pieffis  en  deï.Olive,  op  'tjaer  feflien honderd  vijf  en  darng.  Zedert  wierd 

't  vlakke  land  geploegt ,   en  allerley 
aerd-vruchtengezaeyt.  Rijs,  mays, 
maniok^patates  komen  weelig  voort. 
Ettelijke  prdens  der  Roornfchegee- 
ftelijkheid  hebben  fich  in  prachtige 
gebouwen  neder-geflaegen.  Raymond 
Mreton  ruimde  plaets  voor  de  facoby- 

nen  op  't  vruehtbaerfle  des  eilands.  De 
landvoogd  Hoüel  ontbood  de  Jefuie- 
ten  en  Carmelteten .-  ten  eindebinnen 
een  nieuwe  flad  klooflers  bouwden. 

De  flad  felf  leid  in  MaJJe  Terre ,,  ver- 

toont rijke  pak-huifen  en  gemakke- 
lijke wooningen ,  twee  verdiepingen 

hoog.  't  Slot  dicht  onder  de  flad  heeft 
vier  bolwerken  met  fwaer  gefchut. 
De  naefl  gelegene  berg  is  op  den  top 
geflerkt ,  en  van  brakken  voorzien, 
tot  lijf  berging  voor  de  befettelin- 

gen  :  't  land  draegt  hier  endaer  mon- 
baïn-boomen ,  die  langwerpigh  geele 
pruimen  met  groote  kraek-  fleenen 
voort-brengen ,  by  welke  de  verkens 
dikfpek  feiten.    De  courbary  wafcht 
boven  denmonbaïn:  heeft  een  hard» 

gefchelde  vrucht :  binn  en  fchuilt  een 
deegachtig  vleefch  zafTraen  geel ,  ge- 
deelt  door  drie  kernen.  De  gomme, 
uit  de  boom  druipende  ,  word  hard 
indezonne,  en  blijft  doorfchijnen- 
de:  waerom  denCaraïbanen  dient  tot 

arm  ringen ,  hals  cieraden  en  oor-be- 
hangfelen.  Tien  mijl  ten  noord-we- 

llen van  Guadulupe  ver  toont  haer  De- 
feada  gelijk  een  galeye ,  waer  van  het 
noord-ooftelijk  einde  eenlaegefnuit 
maekt :  ten  noorden  leggen  zand- 

heuvelen vol  roode  ftreepen.    Chri- 
fiojfelColonus  noemde  het  in  fijn  twee- 

de togt  Defeada  ,  na  een  5paenfch 
woord herkoniflig  van  verlangen. De 
grond  ftaet  zonder  geboomte.     Al- 

hier worden  gevonden   de  vreefe- 
Bb  lijke 
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lijkeland-fnoeken  ,  die  in  plaetsvan  [ 
vinnen  om  te  fwemmen  ,  op  vierpoo-  j 
ten  krullens-gewijs  kruipen.  De! 
grootfte  haelen  vijftien  duim.  Haer 
huid  vol  kleine  fchubben  fchittert  j 
door  een  graeuw-zilverigeglanz.  Zy 

maeken  des  nachts  uit  d'hoolen  der 
rotzen  een  niet  min  fchel  als  vervaer- 

lijk  geluid.  Op  dit  onbewoonde  ei- land neilelen  onteibaere  fregatten, 

't  Lijf  wijkt  voor  geen  endvogel;  doch 
de  vlerken  zijn  ongelijk  grooter: 
waerom  ook  boven  gemeine  fnelle 
vlucht  hebben.  Soo  haeft  uit  de  lucht 

een  vifch  tufTchen  wind  en  water  ge- 
waer  worden  ,  rukken  hem  in  de 

klaeuwen  weg.  Byfonder  verflin- 
denze  veel  vliegende  vifch.  Traeger 
zijn  defauves,  doorgaens mager:  zy 

gelijken  eenigzints  na  een  water- hoen  :  hebben  voeten  als  end- vogels, 
bekken  als  fnippen  :  tegen  de  nacht 
komenzevaekopdefchepen  ruüen, 

het  zy  de  felve  voor  rotzen  aenfien , 

hetzyuitvermoeydheid  der  vlucht: 
en  laeten  haer  grijpen.  Marigalante 

doed  fich  van  verre  op  gelijk  een  bof- 

fchaedjein'twater  :  tenzuid-ooften 
leggen  een  half  mijl  van  dm  oever 

fwarte  fteenen  vol  witte  paden  :  we- 

ttelijk is  een  vlakke  ftrand.  Deland- 
voogd  Hoüel  bragt  uit  Guadalupe 

eenig  volk  derwaerds ,  van  welk  twin- 

tig zijn  dood  geflaegen  door  de  Caraï- _ 
banen,  die  op  dit  eiland  hoven  en  vif- 
fcheryen  hadden.  Zedert  ftichte 
Hoüel aldaer  een  fterkte :  de  bezitting 
aen  de  Franfche  kroon  bleef.  In  de 

boffchen  geven  alhier  aen 't  oog  een 
aengenaem  gefigt,  aen  de  neus  een 

niet  min  liefelijke  reuk  de  kaneel- 

boomen ,  door  haer  kruidige  fchor- 

zen  en  nimmer-dorrend  lof.  d'Oceaen 
levert  lamantins  ,  gelijk  abberdaen  in 
Voorraedbewaert.  Defe  vifch  groeyt 

achtien  voet  lang  en  feven  dik . 
't  Hoofd  fwijmtna  een  koey  :  heeft 
kleine  oogen,  een  dikke  bruine  huid, 
ter  zommiger  plekken  gerimpelt  en 

ruig ,  twee  kleine  voeten  in  plaets 
van  vinnen  :  zy  leeft  by  groente , 

't  geen  de  rotzen  en  banken  voort- 

brengen. De  wijfjens  werpen  t'elle- kens  twee  jongen ,  die  aen  foo  veel 

tepels  zuigen,    't  Vleefch  fmaekelijk 
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en  gezond  is  doorloopen  met  vet, 
welk  gefmolten  ,  nooyt  fchimmelf. 
Meer  wordenze  gevangen  in  de  mont 
van  verfche  rievieren  ,  als  volle  zee. 

Ontrend  dit  eiland ,  gelijk  ook  de  an- 
dere, vallen  zee-duivelen  ,  vier  voe- 

ten lang ,  dik  na  gelijkmaetigheid :  zy 
draegen  een  gebulte  rug  vol  fcherpe 

egels  prikkelen:  d'huidis  fchrompe- ligfwart,  meteen  platte  kop,  boven 
vol  klidzen,  kleine  fwarte  oogen, 
wyde  mond  vol  vinnige  tanden,  waei 

van  twee  gekromd  ten  bek  uit  ftee- 
ken.  Vier  vinnen  en  een  lange  ftaert 

aen 't  einde  gefplitft,  dienen  tot  een 

fneile  vaerd.  Boven  d' oogen  ftaen 
bruin  fcherpe  hoornen  ,  ruggewaerd 

omgekrult.  't  Vleefch  is  doodelijk 
vergiftig.  Immersfoo  verwoed  word 
gehouden  de  becune  ,  niet  ongelijk 

eenfnoek ;  maer  doorgaens  acht  voe- 
ten lang:  valt  als  een  dolle  hond  op 

eenfwemmend  menfeh  :  byt  groote 

ftukken  vleefch  uit'tlichaem  ;  op  de 
beet  volgt  een  gewiile  dood.  Ten 
zuiden  van  Guadalupe  leggen  de  vier 
woefte  eilandekens  Todos  Santlos ,  en 

op  derfelve  ftranden  de  groote  kink- 
hoornen lambïs  ,  by  dlndiaenen  ge- 

bruikelijk, om  volk  t'zamen  te  roe- 
pen :  ook  de  Porceleinen  ,  krullende 

haer  gekartelde  boord  binnenwaerd: 

de  meeft  geachtfte  zijn  buiten  inkar- 
naet-koraelig  ,  binnen  verzilvert  of 
fchoon  hemels-blaeuw  met  vergulde 
ftraelen  :  en  voor  defe  wijken  niet, 

die  buiten  een  git- fwarte  verwe  ver- 
toonen,  aenzienelijkdoorgemengt 
verdervend  blaeuw  en  kleine  purpu 

re  aderen.  Maer  alder-merkwaer- 

digft'zijn  d'hoorntjens,  weinig  ver- fchillendevan  de  Porceleinen:  weikei 

rugge  de  natuur  fulke  teikenen  heeft 
ingedrukt,  dat  iemand,  de  zang- 
nooten  volgende  een  bequaeme  wij- 

ze foude  konnen  neuren.  Voorts 
ftaet  nootwendig  een  aendachtige 
befchouwer  door  verbaeflheid  weg 

gerukt ,  wegens  de  beweeging  der 
paerlemoer-oefters  aen  de  voet  der 
rotzen.  Metd'opgang  van  dezonne 
keilenze  boven  water :  gaepen  na  den 
daeuw:  fluiten  gefwind  de  fchelpen 

als  een  druppel  geniejeen  :  en  plom- 
pen thans  licht-hanig  grondwaerd. 

Wefte- 
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^Wettelijk  af  leid'tlaege  eiland  de 
Aves.  Behalven  pluviers,  duikers, 
water-hoentjens ,  ganzen  ,  die  fich 

•  met  d'hand  meeft  laten  vatten,  ter 
oorzaek  naeuwelijx  menfchen  ge- 

woon zijn,  vliegen  hier  de fpier- witte 
r  aigretten, weinig  grooter  dan  kraeijen, 

met  korael-roode  bekken  en  pooten 
en  koftelijke  pluimen-kuif  :  zy  ko- 

men dikwils  diep  in  zee.  Degroote- 
p:  krop  leeft  byvifch:  heeft  een  dikke 
kop,  lang  platte  bek ,  diepe  oogen, 
korte  hals,  onder  welk  een  quabbe 
hangt ,  bevattende  een  groote  emmer 

waters.  Op'tgeboomtedichtlanxde 
zee-kant,  houdzefchildwacht  tegen viflchen,  tuffchen  water  en  lucht 
fvvemmende.  Self  tamelijk  groote 
vifch  fchietze  binnen.  Veel  bevalli- 

ger  isdevogeltf/Tvw  ,  in  groote  gelij- 
kende na  een  faifant ;  maer  voorts 

meer  na  een  perroket :  haer  lange 
ftaert  beftaet  uit  veelvervige  pennen. 
Sommige  hebben  een  gewaterd  he- 
mels-blaeuw  hoofd,  hals  en  rugge, 
de  buik  en  wieken  bleek  geel.  Zijn 
diervoegen  ftout ,  of  liever  dom ,  dat- 
fe  de  tweede  fcheut.  van  een  fnap- 
haen  afwachten.  Men  leert  haer  ook 
eenige  woorden  fpreeken;  doch  foo 
onderfcheidelijk  niet  als  de  canïdes , 
geenfints   wijkende  in   fchoonheid 

s.yoot  den  arras ,  ja  verre  overtreffen- 
de. De  Franfche  edelman  duMontel 

betuigt,  een  gezien  te  hebben  tot 
Coracao,  welken  aldus  befchrijft.  De 
vederen  onder  de  buik,  wieken  en 
hals  fchitterden,  als  de  bloozende 

morgen-ftond.  De  rugge  en  helft  der 
vleugelen  hemels-blaeuw  ,  de  (hert 
en  groote  pennen  inkarnaet ,  gefcha- 
keert  met  flaeuw  groen  en  blinkend 

fwart,  waerby  't  goud  doorluchtiger 
af-ftak,  't  hoofd  fchuilende  in  een 
roos-vervigedons,  golfsgewijs  ver- 
fpreid  ruggewaerd  ,  d'  oog-lederen 
wit,  d' oogen  fchintelende  als  een 
robijn,  en  op 'thoofd  een  vermilioetie 
veder-bofch,  tintelende  gelijk  een 
aen-gefteeken  kool,  rukten  ieder 
weg  in  verwondering.  De  vogel  lekte 
met  een  dikke  korte  tong,  die  hem 
ftreelde:  lief-koofde  voor  eenige 
lekkemy.  Sprak  Spaenfch  ,  Hol- 
landfch  en  Caraïbifch :  en  in  de  laetfte 
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mancenil- 

tael  zong  hy  verfcheide  liedekens : 
baeuwde  andere  vogelen  en  dieren 

onderfcheidenrlijk  na  :  riep  d'huif- 
genooten  ieder  by  haer  naem. 

DomwicaMng  twintig  mijl,  en  in  de  Eiland  d<?- 

meefte  breedte  weinig  minder ,  ftoot  nünic*- 
uit  haer  grond  zeer  hooge  bergen 
voort ,  welker  valleyen  tot  een  byna 
onmeetelijke  diepte    zinken.    We- 

gens de  valleyen  vertellen  de  Caraïba-  verdhhtfel 

nen,  die  alhier  met  groote  meenigten  fr  Caral' i  .P    .  i       9  banen. 
woonen :  hoe  eertijts  in  een  der  diep- 

ten een  wanfchaepen  Hang  een  leger 
had:  op  fijn  kop  droeg  hy  een  karbon- 

kel van  onwaerdeerlijke  waerdy.  De 
karbonkel  bleef  verborgen  onder  een 
beweegelijke  huid  :  alleenlijk,  wan- 

neer dronk  of  fpeelde  ,  wierd  deklei- 

noodje  ontdekt ,  en  d'afgrond  en 
't  gebergte  wijd  en  zijd  uit  kracht  der ftraelen  verlicht.  Soo  haeft  de  Fran- 

fche zeilen  defe  kuft  aen  boord  krij- 

gen,vallen  d'  eilanders  in  de  canooen: 
en  ruilen  minnelijk  eed-waeren  te- 

gen korael,  kriftal  en  andere  fnuifte- 
ry.  Alhier  wafcht  de  beruchte  mance- 

mllie-boom ,  draegende  lullige  blade-  Ut'ioom ren  en  lieflijk  ruikende  appels  ,  rood 
door-ftreept  :  gegeten  verwekken 
een  dood-flaep  ;  doch  anderzints 
fmaekt  na  een  hazelnoot.  Inderie- 
vieren  of  zee  gevallen  ,  verrotten 
geenzints  :  krijgen  een  zalpeterige 
korft :  en  vergiftigen  de  wateren ,  fulx 
de  viflchen fterven.  Onderde  fchor- 
ze  der  ftamme  en  takken  verfchuilt 

een  drabbige  melk  ,  die  't  licchaem 
doed  op-loopen  met  knobbels :  aen  - 
d'  oogen  geraekt  beneemt  het  geficht 
vuurig  ontfteeken ,  negen  dagen.  Re- 

gen ,  druipende  van  mancenillie-blae- 
deren ,  veroorzaekt  pijnelijke  vervel- 

ling. Een  ruftende  onder  de  fchadu- 
we.fwelt  vreemder  wijze.  DeCaraïba- 
nen  doopen  haer  pijlen  in  dit  fchade- 
lijk  zap. Tegen  't  quaed  heeft  de  voor-  &mees  miA- .    i     .  °  i-i  del  tegen 
zicntige  natuur,een  neilzaem  genees-  haer  vergif. 
middel.Onder  de  diertjens,uit  verrot- 

ting, herkomftig,  zijn  Americaenfche 
llekken:  die  zonder  fchelp ,  om  fich  y?^*. 

voor  d'  ongemakken  des  luchts  en  an- 
dere overlaft  te  bewaeren ,  wooning 

nemen  binnen  leedige  kink-hoorens , 
ja  felf  pooten  van  doode  krabben.  De 
groote  bek  verftrekttot  een  voeten 

B  b  2  ver- 
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nen 

verweering.  Gevangen  ,  maekt  ge- 

rucht. Tegen 't  vuur  geleid  komt  te 
voorfchijn.  Wanneer  veel  gelijk  al- 

dus uit  haer  huisjens  kruipen,  vech- 
tenze  onderling ,  wie  rot  de  beüe 

hoorn  met 't.achterfte  lijf  eerft  zal 

binnen  geraeken.  't  Water  uit  de  bek 

gedrukt ,  of  d'olie  by  de  zonne  ge- 
trokken ,  heelt  't  onftelde  lid  door 

manoeniiie-zap.  Dwars  af  van -Demi- 

»*M(alfogenaemt  dewijl  op  een  zon- 

xiiand    dag  ontdekt  is)  leid  Martinico,by  d'In- Martmko  :  diaenen  Matalino  ,haeltvijf  en  veertig 

mijlen  in  den  omring  :  vertoond  uit 

drie  bergen ,  welker  hoogde  de  ge- 
daentevaneen  hoed  draegt,  en  aen 

alle  zijden  des  eilands  gezien  word. 

Ten  noorden  fchijnt  het  in  drie  eilan- 
den  door-ï'neden :  alwaer  drie  klippen 
den  toegang  bekommeren  i  en  een 
klein  eilandeken  voi.geboomt ,  dicht  i 

eorhgtuf-  onder  de  oever  te  fien  is.    De  ftrijd- 
fchenemn-  fattfcfo  Qaraibanen  hebben  na  b!oe- fcben  en  . 

Czraib*-    dige  oorioogen  den  franjehen  eenig 
bezit  moeten  inruimen.     Doch  eer  , 

't  werk  dus  verre  gebragtwierd,  brae-  ] 
kenzeover  ontoegankelijke  toppen,  | 
door   onmeetelijk   diepe  valleyen, 

dicht  begroeyde  boffchaedjen  en  nae- 
re  wilderniffen  tot  de  Franfche  bevol- 

king in ,  met  fchrikkelijke  voet-ftap- 

pen  van  d'uicerfle  ver  woedheid.Sorn- 
mige  leggen  d'oorzaek  van  dele  krijg 

op  du  Parquet,die  tegen  dank  derMar- 

ünicifche  Caraibaenen  na  d' eilanden 
Granada  en  Alouzia  Franfchen  over- 

voerde. Andere  meinen  zy  de  wape- 
nen in  de  vuift  namen,  om  de  dood  te 

wreken  van  haer  landaerd  opfant  Vin- 

cent ,  welker  geen  klein  getal  aen  ver- 
giftige Franfche  brandewijn  de  moord 

Itak.   De  Franfche  eindelijk ,  door  bui- 

ten hulp  gefterkt,  fetten  de  geleeden 
fchaede  dubbeld  betaelt :  joegen  de 
Caraibanen  uit  haer  wooningen  :  en 

beflootenfe  binnen  bofTchen  en  val: 

leyen.  Voorts  leggen  de  bergen  vol 

geboomt,  ten  verblijf-plaets  voor  het 

wild  gediert ,  byfonderlijk  wilde  Twij- 
nen en  yfelijk  groote  Hangen.  De  heu- 

velen daer  en  tegen  worden  bebouwt, 

hoewel  niet  zonder  gevaerlijke  moei- 
te ,  wegens  de  fteiken.  De  tabak  op 

de  fteilte  overtreft  verre  die  in  de  dae- 

lengroeyt,  of  in  iand-ftreeken  met 

geboomt  befet.    De  laegten  veroor- 
faeken  ondraegelijke  maeg-pijn  den. 
arbeiders.     Zedert  de  Franfche,  op 

'cjaer  feftien  honderd  vijf  en  dartig,'J 
afgevaerdigt  mtfant  Chriftoffel  door 
d'  heer  Defnazmbuc  ,   onder  des  felfs 

piaets-houder   du  Pont ,   fich    over 
Martinico  neder  -floegen  ,   verdeel- 

denfe  haerbefittingin  vijf  wijken ,  af- 

gefcheiden  van't  gedeelte  des  eilands, 
by  d'oude    inboorlingen    bewoont. 

Ieder  wijk  heeft  een  kerk ,  of  ten  min- 
üen  een  kapelle  ,  wapen-huis ,  pak- 

foiders  en  verfcheide  burger-woonin- 

gen, dorps-gewijsgetimmert.  d'Eer- Ite  wijk  draegt  de  benaeming  Pyloot , 

na  een  Caraibifch  hooft-man  ,  die 

zeer  gemeinzaem met  deland-voogd 

duParquet  omging,  en  hem  de  hei- melijke  beraedfiaegingen    van  lijn 
volk  ontvouwde.  De  tweede  Capot, 

word  befpoelc  door  een  even-eens- 
genaemde  rievier.    Hier  zijn  onge- 
roein   vruchtbaere   weiden.     Carbet 

,  heeft  de  Caraïbifche  naem  behouden; 

|  want  fulx  beduid  't  gemein   lands- huis,  werwaerds  famen  vloeyen  tot 

|  feeftelijke  gafleryen  en  overllag  we- 

I  gens  oorlogs-zaeken.  't  Franfche  op- 
I  per-hoofd   bewoonde   hier  eertijds 
leen  tichel  (leen  huis,  dicht  by  de 

!  reede  en  wapen  plaets  in  een  vermae- 
ikelijke  valleye,  bevochtigt  van  een 

j  verfche  ftroom  ,  uit  't  gebergte  ge- ,  ftort.  'c  Huis  fchuilt  rondom  onder ■ 

j  't  geboomt,  met  tuinen  vol  keurlijke 

!  zeidzaemheden.    Doch  zedert 'het 

j  opper-hoofd,  nevens  andere  fchoo- 
i  ne wooningen,  ook  defe  den  Jefuie- 
^»fchonk,  verhuifde  fy  na  de  vierde 

wijk  fant   Peter  :  alwaer    een    flot 
bouwde ,  voorzien  van  metael  en 

yzer  gefchut ,  om  de  reede  te  beheer- ichen.    Een  fleen-worp  nevens  des 

landvoogds  huis   leid  't   Jefuieten 
kloofler  op  d'oever  van  een  aenge- 
name    ftroom,  na   de  Jefuieten   ge- 
naemt.    't  Kloofler  ,   niet  min  ko- 

ftelijk  als  konftigh  uit  marmor  en 
klinkerts  gefchikter  orde  gebouwt, 

heeft  een  iuftig  geficht  over  de  rie- 
vier en  omleggende  luft-hooven  vol 

planten,  kruiden,  bloemen,  vruch- ten en  boomen,  welke  niet  alleen 

America;  maer ïdiEurope levert.  Uit 

haer 

IL 
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haer  wijngaerden  parzenze  overvloe- 
digfmaekelijke  wijn.  De  laetfte  wijk, 
genaemt Prediker,  ftrekt  fich  wijden 
zijd  :  fomwijlrijftze  met  hooge  ber- 

gen, aen  welker  voet  fchoone  tim- 
meringen ftaen  :  elders  zijn  diepe 

valleyen ,  of  vlakke  beemden.  Tuf- 
fchen  de  Franfche  volk-planting  en 
de  Caraïbifche    wooningen  vloeyt 
een  in-wijk  uit  zee  :  lanx  de  felve 
groeyt  veel  tamme  mahot ,   dienftig 
totfchrijn-werk  ,   want  daer  is  een» 
tamme  en  Iof-draegende  mahot  :  de 
laetfte  verrot  en  breekt  licht :  d'  eer- 
fle,  hoewei  niet  hoog   op-fchiet, 
brengt  verfcheide  takken  voort,  die 

lanx  d'aerde  kruipen.  Deboom-baf- 
ten  vervullen  de  plaets  van  fterke 
touwen  :  en  worden  veeltijds  aen  de 

tabak-rollen  gebeezigt.    't  Hout  felf 
isduurzaem,  en  gemakkelijk  te  be- 

arbeiden :  weshaSvende  meefte  hui- 
zen, op  heuvels  getimmert,  vandefe 

boom  ftof  ontleenen.  De  befte  reede 

leid  rullenen  de  wijken  Carfot  enfant 
Peter ,  befchut  tegen  de  ftormen  door 
hooge  toppen.  Niet  verred»  Inham 
der  Zout- kuilen  vertoont  ficheen  half 
mijl  zeewaerd  de  rotze    Diamant, 

vertrek-plaetsvoor  ontelbaere  voge- 
len, en  byzonder  wilde  duiven.  Be- 

halven  de  üroomen  ,  die  ter  regen- 
tijd door  de  dellen  en  grachten  on- 

ftuiming  vloeyen,  teltmen  tien  rie- 
vieren  ,  die ,  uit  de  voet  of  top  der  ber- 

gen gèborrelt ,  de  vaileyen  bewate- 
ren,  en  fich  in  zee  ontiaflen.  Som- 
tijdsfwelienzediervoegen :  dat, over 

d'oevers  geloopen,  'tgeboomt  ont- 
wortelen,  'tgebergt  ondermijnen, 

beemden  plas  fetten  en  huifen  om- 
keeren.  En  uit  dit  ongemak  zijn  de 
Franfche  geleert,  heuvelen  te  zoe- 

ken tot  haer  timmering,   De  goede 
gelegendheid    van   Martinico    heeft 
vele  huifgezinnen  gaende  gemaekt, 
om  fich  aldaer  neder  te  flaen. 

Sant  Lucia  (by  de  Franfche  Jlouzie) 

alfoo  genaemt,'  ter  oorzaek  dit  ei- 
land, op  den  dartiende  van  winter- 

maend  by  de  Roomfgezinden  toe- 
gewijd aen  de  martelaereffe  Lucia, 

binnen  Syracufen  verbrand ,  ontdekt 
is.  Het  leid  zuidelijk  van  Dominica . 
Twee  verheevene  fpitzen   worden 

TLngelfche 

vermoord: 

Eilanden.  iqj 

verre  gefien  ;  d'oeftelijklïe  over- treft 
d' andere.  Aen  de  voet  der  twee  ber- 

gen leggen  vermaekelijke  valleyen  , 
befchaeduwt  door  dichre  boiTchen , 
bevochtigt  door  klaere  water-fpron- 
gen.  Weinige  Caraïhanen  onthielden 
fich  alhier  met  vifïchen.  Dit  volk  liep 
moeder-naekt  ,  't  lijf  rood  geverft, 
van  d'ooren  tot  d'oogen  droejenze 
vermilioene  ftreepen.  Een  Engelfch 
fchip,  gefchikt  na  Guitënte ,  om  de 
volk-planting  te  vervuilen,  fette  al- 

hier fes  en  feftig  muitelingen   aen 
land  :  die  alle  door  de  ingefetenen 
zijn  dood  geflaegen.  Maer  toen  Hen- 

rik  Jacohfzoon  Lucifer ,  op'rjaerfeftien  Hmrik  Lu 

honderd  feven  en  twintig  ,  in  d'in ■  c'fer: wijk  van  Lucia  verfch  water  over  nam, 

en,  by  die  gelegendheid,  't  eiland 
vlijtig  doorfnuffelde:  vond  hy  noch 
huis  noch  menfeh ,  en  nier  als  een 
dorre  grond.   Onaengezien  fuik  na- 

tuurlijk ongemak  ,•  vaerdigde  duPar- 
quet   derwaerds   fijn    plaets  houder 
Rojfelan  :  ten  einde  Lucia  bevolkte. 
De   zee  levert  overvloedig    on?e- 

fchubde  zee-fneppen  ,  met  fnuiren  ,  *«■/»*#«» 
die  boven  en  onder  bewegen  :  de 
bovenfte  fleekt  verre  over  d'onder- 
fte.  't  Hoofd  gelijkt  na  een  verkens  : 
tuffchen   't  hoofd   en  ftaert   zijnze 
doorgaens  vier  voeten  lang  :  detükte     ' 
isomtrenddekopgrootft.  d'Oogen 
glinfteren  vervaerhjk.    Zy  hebben 
gefplitfte  ftaerten,  twee  vinnen  ter 
zijde,  en  foo  veel  onder  den  buik: 
een  verheeven  fteekel-vinne  beflaet 

de  gantfche  rug.  On  der  de  krop  han- 
gen harde  en  fwarte  hoornen.  Oofte- 

lijk  ter  zijden  af  van  Lucia ,  rijft  Bar- 
bados, lang  vijf  mijl,  met  verheevene 

kuften  uit  zee.  Na  den  opgang  der 

zonne  is  't  land  geweldig  ukgekab- 
belt  :   fulx   ontelbaere   rifjens,  een 
gootelinxfchootvan  de  wal,  boven 

't  water  kijken.    Ten   zuid-weften 
ftaet  de  grond  weelig  vol  geboomt : 
en  eenzandige  inwijk  verfchaft  goe- 

de anker-grond.   't  Verfch  water  is 
niet  te  bekomen,  dan  diep  in 't  land. 
Op  Barbados  valt  veel  tabak  :  als  ook  Eilaad  Bar- 
de  fuip-peere- hoorn,  welke  groeyt  tot  /JL,,^. 
een  overmaetige  hoogte,  gepronkt^»»- 
metaengenaem  loof  en  geele  karsjens 
vol  roode  ftipjens :  die  gerijpt  van  felf 
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af- vallen  ,  en  liefelijke  fmaek  heb- 

ben. Beziens  waerdig  is  infchelijx 

depalm-boom,  wiens  ftam,  takken, 

bladeren  doornen  draegen  een  vin- 

ger lang.  De  Cardibanen  maken  onder 
de  takken  een  infnyding  ,  waer  uit 
wijn  tappen. 

Sant  Vincent ,  zuid-wefteiijk  van 

Lucia,  is  den  vijfden  deriGras-maend 

gevonden,  en  daerom  na  dienSpaen- 
fchen  heilig  genoemt.    Acht  mijlen 

lang  en  fes  breed  ,  verheft  rondom 
hooge  kuilen,    Verfcheide  bergen 

kijken  verre  afin  zee.  De  grond,  bui- 
ten gemein  vruchtbaer,  voed  meer 

Caraibanen  als  elders  eenig  eiland. 

Zy  bewoonen  ettelijke  dorpen  :  loo- 

pefi  over 'tgantfche  lijfgefchildert. 
Zijn  geilaegen  vyanden der  Spanjaer- 
den ;  doch  mogen  d[  Hollanders  zeer 
wel  zetten  :  met  welke  tegen  bijlen, 

melTen  en  andere  fnuiftering  verrui- 
len allerley  ververfching,   Aen  de 

wed  en  zuid  kanten  leggen  bequae- 
me  boezemen  :  om 'tanker  te  wer- 

pen ,  en  de  water- vaten  te  vullen. 

Veel  werk  maeken  d'ingezeetenen 
van  den  momin,  wafTchende  tot  de 

dikte  eens  appel-booms  :  de  vrucht 
fvveemtna  een  onrijpe  konkommer: 
de  huid  altijd  groen,  heeft  een  fchijn 
vanfchubben  :  'tbinnenfte,  gelijk 
flremmelis ,   is    aengenaem    zerp. 

't  Zaed  glad  en  foo  groot  als  een  boon 
vertoont  de  verve  eens  toet-fleens 

vol  goude  aderen.  Vreemde  befpie- 
gelingen  konnen  zommige   in   de 

bloem  der  rang- appelen  waer  nee- 
men  :  namentlijk  d'  af beeldfels  van 
'sHeilands  doorne  kroon,  roeden, 

nagelen ,  hamer  en  pylaer.  De  plante 

zelf  kruipt  lanx  d'aerde ,  ten  zy  eeni- 
ge  flaek  ontmoet, waer  by  op-klimt . 
Bekia  telt  in  den  ommeloop  twaelf 
mijl :   heeft  een  veilige  haven  tegen 
alle  winden;  doch,  dewijl  zonder 
varfch  water  is ,  word  niet  befocht 
ais  van  de  Vincentfche  Cardibanen ,  die 

zomwijl  aldaer  viiTchen  ,  en  kleine 
hooven  ten  vermaek  bouwen.    De 

grond  levert  overvloedig  water-me- loenen,binnen  vol  bloed  root  vleefch 
met  een gezuikert  water  getempert : 
zy  verfriffchen  zeer,  en  verwekken 
den  honger.  De  witte  leelien,  acn 

ede     Boek: 

't  einde  der  blaedjens  gekartelt ,  ver- 

fpreiden  een  fterke  reuk.  Op'tjacr feftien  honderd  drie  en  dartig,  liep 

de  gefach-hebber  ]oan  Joanfzoon  van 
Hoorn  ten  fchiid-padden  vangft  aen 
Bekia:  vond  in 't  weden  een  fchoo- 
ne  inwijk  ,  en  ooftelijk.  een  rif  van 
weinig  vademen  klippige  grond.  De 
kotoen  wiefch  in  't  wilde.  De  ftrand 
leverde  de  flekke  burgau  :  onder  de  j 

eerfte  korft  verfchuilt  een  verzilver- 1 
de   fchelp   met  glinfterend  fvvarte 
vlekken.    Als  de  vifch  haer  huisje 

verlaet ,  zietmen  een  ge-emmalieer- 

de  ingang  vol  paerlen.  't  Vogeleiland, 
befchouwt  ten  weften  .S^itf.    d'Am- mirael  Boudewyn  Henrixzoon  vond 
hier  niet  als  t rem  bloos  ,  flaende  ge- 
duurig  de  wiekjens  op  en  toe  :   de 
grootekomt  met  der  quakkels  over 
een,  de  vederen  met  een  leeuwerk. 

Ook  vlooden  hier  d 'arenden  Orenoke  : 
zy  hebben  helder  graeuwe  pluimen 
volgefpikkeldevlakjens ,  wieken  en 
ftaert  ,  welker  tippen  geel  geboort 

zijn ,  door-dringende  oogen  en  lan- 
ge vleugels.  Uit  de  vlucht  vallen  zy 

op  roof-vogels  :  die  ,  plotfelijk  ter 

aerde  geworpen  ,  aen  ftukken  ge- fcheurt  worden.  Noordelijk  op  leid 

Virgin  Gorda:  in 't  jaer  feftien  hon- 
dert  vijf  en  twintig  lande  aldaer  Bou- 

dewyn   Henrixzoon  :   meinde   zout- 
pannen  te  vinden;  doch  vond  niet 

als  een  bequaeme  haven5,  om  fche- 
pen  kiel  te  haelen.  De  grond  woeft , 
ingenoomen   by    fchorpioenen   en 
haegdiffên  fes  duimen  lang.  Haer 

fwarte  rugge  vertoont  graeuwe  fchub- ben  :  de  buik  bleek  geel :  de  kop 
klein  en  fcherp :  een  bek  vol  fcherpe 
tanden  :  feer  kleine  oogen  konnen 

geen  helder  licht   verdraegen  :  de 

pooten ,  voorzien  van  vijf  harde  na- 
gelen, maken  in  der  yl  een  diepe 

opening  :  byten   de   wortelen   der 
planten  en  boomen,  fulxfterven. 

Granada,  halve  maensgewijs  van 

noorden  na  't  zuiden  gelegen ,  is  vol 
boiTchaedjen.Ten  zuid-  weften  loopt 
een  verfche  af-watering  zee-waerd. 
Deftrand ,  alhier  buiten  gemein  vlak, 
verfchaftfelf  twee  mijl  buiten  de  wal 

goede  anker-grond.  't  Y  vloeyt  zeer hard.  't  Water  valt  en  wafcht  binnen 

wei- 
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weinig  uuren  {even  voet.  Dirk  Si- 
monjzoon  Uitgeeft ,  Tabago  afgeftoo- 
ken   ftond    verzet  ,    ook  hem  de 

ftroom ,  buiten  giffing ,  foo  gewel- 
dig onder  Granada  dreef.     Du  Par- 

(juet   vaerdigde   derwaetds,  op   ei- 
gen koften  ,   uit  Martinièvdrie  hon- 
derd mannen,  die  fesmaendenmet 

d'ingezeetenen    hardebolden ,    eer 
tot  vreedzaeme bezitting  geraekten. 
De  Caraïbanen   wijs  gemaekt ,  hoe 
groot  voordeel  by  de  Franfche  hulp  te 

gemoet  konden  zien  tegen  d'Aroua- 
ges ,  lieten  fich  eindelijk  gefeggen. 
DegrzveSery/lac,  binnen  Parys  ver- 

kuil dfchapt  wegens  de  vruchtbaer- 
heid  van  dit  eiland  ,  brak  het  vit  du 
Parquets  handen  voor  groot  geld.  En 
waerlijk  Granada  is  niet  een  der  min^ 
fte  onder  de  Americaenfche  voor-ei^ 
landen.  De  boodem  levert  vrucht- 
draegende  boomen ,  en  andere  be- 
.quaem  tottimmering.  Onder  delaet- 
fte  flag  behooren  de  latane-boomen , 
met  verheeyene  ftammen ;  doch  klei 
ne  dikte :  in  plaets  van  takken  heb- 
benze  bladeren ,  gelijk  Waeyers  aen 
lange  fteelen ,  boven  om  de  ftammen 

vaft.    De  bladeren  t'zamen  gebon- 
den, maeken  een  reegen-vry  dak: 

't  hout  dient  tot  fwaerden  en  veld- 
fpiefen.  Maer  decocosvexfchah  aen- 
genaem  voedzel.   Defe  wafcht  hier 
nergens  na  foo  hoog  als  in  Ooft-Indien. 
De  vrucht ,  fwymende  na  een  groote 
ruige  noot,  met  een  dikke  baft ,  komt 
alle  maenden  verfch  aen  de  ftamme 
onder  de  takken  te  voorfchijn.    Bin- 

nen zit  een  fneeuw-wit  vleefch,fmae- 
kende  als   amandelen  :    de   vocht 
wijkt   voor  geen   muskaete   wijn. 

Voorts  trekt  't  eiland  groot  gemak van  verfche  water-bronnen ,  die  hier 
en  daerop  borrelen. 

Tabago,  acht  mijl  lang  en  vier 
breed ,  ftoot  voor 't  hoog  gebergt  vol 
fwaere  boftchaedjen  :  uit  de  bergen  | 
ftroomen  achtien  vloeden,  die  de 
vlakten  bevogtigen,en  voorts  haer  in 
zee  ontlaften. Hopman  Uitgëefö,zllitei 
ter  reedegeloopen,  vond  ten  ooften 
een  bequaéme  inwijk ,  om  de  leggers 
te  vullen.  Een  half  mijl  van  de  wal 
ftaen  vijf  klippen ,  tuffchen  welke  de 
Ichepen  door  zeilden.    Binnen  de 
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klippen  doed  ficli  een  boezem  op , 
waer  in  een  verfche  rievier,  vol  vifch, 
ftort.  Weftelijker  leid  een  ruimer  in- 

wijk, die  twee  aengenaeme  ftroo- 
men ontfangt.  Van  de  wefter  uithoek 

fteekt  een  rif  noordvvaerd  in  zee. 
't  Eiland  is  wel  te  kennen  ;  wantoo- üdijkzf,  ten  halver  weg  toe  ,  rijft 
het  metverheevene  kullen  :  zedert 

daelt  het  meer  en  meer.  'tStaetluftig 
wegens  dicht  geboomte.  De  zeever- 
fchaft  behalven  fchild-padden.welke 
d'eyerenin't  zand  feif  nevens  de  ree- 
de  leggen.overvloed  van  vifch,meeft 
den  Europeer s  onbeken  d.  d'Homars , 
den  kreeften  niet  ongelijk  ,  maer  vry 
grooter,  befluiten  binnen  de  fchelpen 
een  wit  en  fmaekelijk  vleefchhoewel 
liard  om  te  verteeren  :  worden  by 
nacht  op  de  zand-plaeten  met  een 
toorz  gevangen.  Wonderlijker  gaet  mèmd* 
devangfttoe,  die  kreeften 'm  't  werk  ÏÏ$ït ftellen  omtrend  de  moffelen  en  oe- 
fters  ,  wanneer  defc  nu  en  dan  de 
fchelpen  openen ,  om  verfche  lucht 
tefcheppen ,  werpen  de  kreeften  een 
keyzel-fteen  tuffchen  beide :  fulx  de  I 

fchelpen  niet  konnen  fluiten  ,  tuf-    ̂   " fchen  welke  opening  zy  met  haer 
fchaeren  de  vifch  uit-pluifen.     De 
boffchaedjen     voeden     ontelbaere 
meenigte  hairloofeverkens,  die  een 
lucht  gat  op  de  rugge  hebben,  opaf 
jums  ,  javaris  en  tatous  ,  welker  be- 
fchry  ving  weinig  voorwaerds  ter  ne- 

der gefield  is :  alsook  agoutys  en  ge-  «vgoutys: 
muskerde  ratten,    d'  Agoutys  donker-  g emuskerde bruin  draegen  rouw  hair  en  een  klei- 

ne hairloofe  ftaert:  hebben  twee  tan- 

den in  't  opperfte  en  foo  veel  in  't  be- 
nedenfte  kaeke-been  :  geven  eenge- 
fchreeuw  als   of  onderfcheidentlijk 
{praeken  couyë,  met  honden  gejaegt 
vluchten  tot  d' hooien  der  boomen  : 
waer  uit   gedreeven   worden    door 
rook.  De  gemuskerde  ratten,  wijken 
voor  geenkonynen,  belangende  de 
groote:  haer  wooningen  zijn  infgelijx 
onder  d'aerde :  anderzintsverfchee- 

len  in  gedaente  weinig  van  d'Europi- fche  ratten  :  alleenlijk  dat  een  fwarte 
huid  vertoonei^uitgezondert  een  ge- 

deelte des  buiks  fpier-wit.  Verfprei- 
den  een  fterke  muskus-reuk,  fulx 
flaeuwte   veroorzaken.     Onder   de 

ruich- 

rtttten: 
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Jajjajras- 
boom : 

\Ungen :  ruichte  verfchuilen  ook  flangen:  wel- 

ker zommige ,  t'eenemael  groen,  een 
graeuwachtigen  buik  hebben  :  an- derhalf en  twee  ellen  lang  halen  nau 

welijx  de  dikte  van  een  duim :  leven 

by  fpring-haenen  en  vogelen ,  welke 
zy  op  de neften betrappen;  maerden 
menfchen  brengenze  geen  fchaede 

toe.  By  zonder  pronkt  Tabago  met  de 

jajfafras  boom.  Defe  fwijmende  we- 
gens gedaente  engroote  na  den  pijn- 

boom ,  heeft  een  vafte  en  rechte 

flamme  ,  en  op  den  top  takken 

kroons-gewijs  cierlijk  uit-gebreyt. 
De  baft  kael  en  donker -vaelachtig 
drukteen  wel  riekende  venkel-reuk 
uit.  De  bladeren  dun ,  gehakkelt  en 

hoog- groen  zijn  niet  min  aengenaem 
voor  de  neus.  De  dunde  wortels 

fteeken  boven  d'  aerde :  haer  buiten- 
ile  fchel  is  'tkfachtigft  tegen  won^ 
den  ,  verftoppingen  en  ziekten  uit 
koude  lioedaenigheid.  De  tabak,  by 
de  Caraïbanen  y-ouli,  zedert  op  Tabago 

geplant  is,  flaegt  zeer  wel.  Uit  bit- 
tere en  draedige  wortelen  groey t  een 

tabak 

dikke  ftruik ,  welke  gefchikt  takken 

fchiet  met  groote  bladeren  ,  onder 

ruig,  debenedenfte  breeder  en  lan- 
ger als  de  bovenite  :  de  top  brengt 

rankjens  voort ,  wiens  tipjens  drae. 

gen  helder- violette  klokjenseenmael 
'sjaers  :  lbo  haeft  defe  bloemtjem 

ver droogen ,  komen  in  de  plaets  klei- 
ne knoppen  ,   gelijk  mankop  ,   vol 

fwart  zaed.     Om  de  al  te  weelige 

groey  te  verhinderen ,  word  de  tor. 

der  ftronken  af-geknipt.  't  Verwon derens-waerdige  vogeltje  colibry,\ve 

gens  gaedeloofe  fchoonheid ,  maek 
zomwijl  haer  neftje  onder  tabak 
bladeren.  Een  maetfchappy  Zeeuw 

fche  borgers  op  Walcheren  fchikter 
voor  eenige  jaeren,  met  een  gunft 

brief  der  Algemeine  Staeten    var 
HVereenigde  Neder/andgzRerkt,  eer 

volk-planting  na  Tabago.  Doch  alfo( 
,  flechts  twee   honderd    zielen  uit 

1  maekten ,  zijn  ten  grooten  deele  b) 

j  de  Caraibanen  neder-gehakt :  d'  overi 
!  gefwakof  ziek  ,  beducht  voor  gelijï 

I  onthael ,  zagen  om  een  goed  heen 

komen 
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komen,  Sulx  'teiland  zedertnietis 
aea  ged  ten ,  als  van  de  Martinïcifche 
en  Guadalupejche  Franfchen ,  ten  einde 
fcbiidpadden  en  lamatïns  vingen. 
Ook  liepen  de  Caraihanen ,  hetzy  we: 
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punt  rijzen  ,  de  born- aderen  van 
ziedende  zulferige  wateren,  en  vol 
ruigt  bewaiTchen  bofTchaedjen  ,  be- 

letten den  doortogt  door  't  midden. 
De  grond  daelt  meer  en  meer  na  de 

der-keerden  ,  hetzy  op-trokkèn  te- 1  zeekant:  en  is  gefcheiden  in  gemak - 
gende  Jrouages,  alhier  te.  land,  om    keiijk -rechte  wegen  :   lanx  welke 

bequaeme  huifen  met  roode  of  blaeu- noodzaekelijke  ververfching.    On 

dertuiïchen    heeft   d'heer   Lamp/en 
't  geftaekte  werk  hervat,  en  op  nieuw 
't  verlaeten  eiland  bevolkt. 

Sant  Chrijloffel  kreeg  haer  benae- 

'  ming  vmChrifloffel Colonus ,  hiertoe 
genoodigt  door  de  geftalte  van' een 
gtoote  berg,  torzendeaen 't  hangen 
dertopeenkleinder  :  't  welk  een  af- 
drukfel  gaf  des  verfierden  reus  Chri- 

jloffel,  die  den  Heiiand  een  kindeken 

op  defchoudere-n  door  een  gronde- 
looze  zee  droeg,  't  Eiland,  gelegen 
feventien  graeden  benoorden  den 

middag-lij ti ,  telt  vijf  en  twintig  mij 

we  pannen  gedekt  ftaen  ,  fchuilen- 

de  'm  geboomt ,  uit  't  midden  van 
lullige  tuinen,  't  Oog  verzaedigt 
haer  naeuwelijx  aen  de  groene  opge- 
fchootentabaks-biaderen,  de  bleek- 
geele  zuiker-rieten,  de  donkergroene 
gengber  en  blijde  pataten.  Doch  be- 
halven  de  verfpreyde  wooningen  , 
hebben  de  Franfche  ,  voor  de  be~ 
quaemfte  reede  ,  een  ftad  gedicht. 
De  koopluiden  ,  herwaerds  zamen- 
gevloey t ,  bewoonen  huifen  uit  tig- 
chelfteen  en  binnen  met  fchrijn- 
werk  gepronkt.    Alierley  landaerd 

Stad  op 

Chrifiojfd; 

jen  'm  den  om-trek.  De  grond  licht  j  brengt  failerley  waer  te  markt.  Het en  zandig  weigert  geen  voort-zet-  geen  Europa  heeft  is  hier  te  vinden, 
ting  van  Europifche  vruchten.  Uit  voor  reedelijk  prijs  ,  in  vermange- 
't  midden  rijft  verheeven  gebergt.  ling  met  de  koopmanfehappen  die 
'tGebergt  leevert  verfche  vlieten ::  \fantchriftoffel\eseit.  Van  Ambachts- die zomtijs,  by  fwaere  regen,  foo 

fchielijkfwellen;  dat,  overd'oevers 
geftort  de  valleyen  en  't  vlakke  land 
pais  zetten.  Voorts  leid  't  eiland,  de 
zetel  der  Franfche  en  Engelfche  bevol- 

kingen ,  verdeelt  in  vier  wijken. 
Twee  bezitten  d  Engelfche ,  en  foo 
veel  de  Franfche ,  wonderlijk  gefchei- 

den ;  want  d' Engelfche  uit  d'eene 
wijkkonnen  tot  d' andere  niet-over- 
gaen ,  zonder  de  Fran/che  te  moeijen: 

en  wederom  alzoo  in  't  tegendeel 
d' Engelfche  hebben  meer  ftroomen, 
en  volk,  de  Franjche  meervlak-land, 
bequamer  bouw-aerde,  en  vafter 
fterkten  ,  voorzien  van  gefchut  en 
bezettelingen.  Aen  de  toepaden  der 
wijken  ftaen  fchildwacht-huifen:  de 
wachters  verwiilelen  dagelijx.  In  een 
zee-boezem wordgevonden  een  be- 

ruchte zoutkuil  :  aiwaer  een  zand-rif 

foo  verre  zeewaerd  loopt ,  dat  zom- 

mige  van  'tuiterfte  rif  op  'teiland Nieves  overfwommen.  Een  zilver- 

mijn  is  den  Engeljche  en  Franfche  ge- 
mei  n:  doch,  by  mangel  der  gravers, 
blijft 'tonderzoekfteeken.  De  hoo- 

n  en   kouftise  hand-werkers wen 
ie 

tempel: 

luidt 

door  de  ftad  verdeelt ,  kan  ieder  ge- 
dient.    Weekelijk  word  vuurfchaer 

gefpannen  op'traedhuis.  Een  ruime 
kerk  ,  onder  roode  pannen  ,  heeft 
een  verheeven   grond  voet  uit  ge- 

houwen fteen.     Diverfche  traelien 
vervullen  de  plaets  van  glaefen  en 
venfters.  't  Dak  ruft  op  driegeevels. 
Detempel-beftiering  ftondeerftaen 
de   Capucynen  ;    doch  defe  in  't  jaer 
feftien  honderd  fes  en  veertig  onder- 
kroopen,  is  't  bewind  den  Je/uitenen 
Cdm!?//É^<?#overgedaen:diefichdoor 
een  merkelijk  getal  flaeven ,  prach- 

tige timmeringen  dagelijx  bouwden. 
De  jefuzet  Renrik  du  Vivier  had  over 

't  een  en  ander   't  hoogde  gezach. Voor  de  zieken  zonder  middelen  is 

een  bequaemgaft-huis  ,  by  genees-  g4huh-. 
meeftersbefocht.  Armeweeskinde-    met-kin- 
ren  hebben  haer  verblijfplaets  en  on-  deren: 
derhoud.  Maer  boven  alle  timmerin- 

gen fteekt  verre  af  'tflot,  waer  aen   'tjktdes 
d'  heer  Poincy  geen  konft  noch  koften  lAndv<>0gds 
fpaerde.Dit  is  gelegen  een  halve  Fran-  wZd,g: 
fche  mijl  van  de  zee,  aen  de  voet  eens 

ge  bergen,  die  uit  'seilands  middel-  .  hoogenbergs,  met  dicht  geboomt  be Cc  .  fcha 
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fchaduwt.De  weg, die  derwaerds  leid,  plaets  draegt  de  benaeming  Angola. 

vertoond  ter  zijde  de  paleizen  der  De  huifveftingen  der  huifgenooten 

voomaemfte  ambtenaeren  :  en  gaetj  vertootfen  haer  buiten  af,  getimmert 

verlangzaemer  hand  na  boven.  Meer  |  uit  tichel  fteen.  Voorts  is  't  paleis 
en  meer  genadert,  doed  fich  op  een  gefterkt  met  wijk-fchanfen ,  en  defe 

lange  dreeft  van  oranje  en  citroen-  i  met  gefchut.  1  ot  drie  zuiker-moo- 

boomen ,  aen  welker  uit-gang  'tflot \  lens  en  bebouwing  der  akkers  ,  ge- 

ftaet,  achter  een  ruime  plaets.  't  Slot,  j  bruikt  de  land -voogd  negen  hon- 

vierkantig  uit  gebakken  en  gehou- 
wen fteen  gefticht ,   rijft  drie  ver- 

diepingen hoog.    De  gevel  in 't  oo- 
ften  geeft  beneden   een  ruime  in- 

gang met  een  dubbelde  ry  trappen ; 
ten  wellen  leid  diergelijke  deur  en 

Hoep  ,    nevens  een  groote  fteene 
vond,  welke  een  water  aer  ontfangt , 

en  voort  door    onderaerdfche  pij- 

pen geleid,   aen  alle  de  kamers  by- 
zonder  gemak  toebrengt.    De  ver- 

trekken en  zaelen  zijn  luchtig  :  de 

zolderings  beftaen  uit  rood-riekend' hout :  't  dak  plat  verfchaft  aller  we- 
gen 't  vermaekelijkfte  uit -zicht  der 

weereld.    De  venfters  in  de  voor- 

geevel  zien  op  de  dreeft  oranje  en 

citroen-boomen  en  valleyen  vol  zui- 
kerriet  en  gengber  :  ten  wellen  leid 

't  gebergt  met  nimmer -dorre   bof- 
fchaedje  ,    en    tuffchen  't  paleis  en 

het  gebergt  een  fchoone  hof  ,   ver- 
deelt in  pronkbedden,  en  defe  voor- zien van  alle  Franfche  kruiden  en 

planten  ,  behalven  allerley  gewafch 

't  geen  de  weereld  elders  zeidzaem 
voortbrengt  :    in  't  midden  fpringt 
een  fontein ,  wiens  ader  aen  de  voet 

desbergs  oorfprong  heeft.  De  wind 

by  't  gebergt  afgevallen  en  die  dage- 
lijx  uit  den  ooften  blaeft,  temperen 

gemaetig  de  brandende  hette.   Als 
de  tijding  komt  van  e  enig  krijgs- 
voordeel  ,    by  de  Franfche  wape- 

nen bevochten  ,   blaezen  de  bazui- 

nen en  trompetten  op  't  dak  van  dit 
paleis  ,  dat  't  geluid  verre  over  zee 
klinkt ,   en  tegen  de  bergen  weer- 

galmt.  De  ftandaerden  en  veld-tei- 
kenen ,  eertijds  by  den  land- voogd 

zeeghaftig  uit  veld-flaegen  weg-ge- 
fleept ,    fteeken  thans  rondom  ter 
venfterenuit.  Aen  de  zijde  des  pa- 

leis ftaet  een  kapelle  voor  de.  bezor- 
gers der  arme.    Weinig  verder  ,  op 

een  verheeven  vlakte  ,  leid  de  wijk 

by  Noorfche  flaeven  bewoont.   De 

derd  flaeven  ,   en    honderd    Fran- 
fchen  ten  huis-dienft.    Zedert  heb- 

ben ook  verfcheide  Franfche  edelen 

hier  en  daer  prachtige  gebouwen  ge- 
fticht. Onder  defe  munten  uit,  aen 

welke  Poucy  ,  Treval ,  Benevent ,  Gï 
raud,  Auber ,  de  la  Roziere  ,  de  Sant 

Amant ,  de  ï  Efperance  en  de  la  Rocht 
veel  geld  fpilden.    ïn  haer  wijken 
hebben  ook  d' Engelfche  niet  ftil  ge 

zeten.    Op  't  punt  der  Palm-boomer, ontmoetmen  een  fchoone  tempel 

de  tweede  ftaet  by  de  groote  reede 

beneden  't  hof  van  't  Engelfche  op- 

perhoofd :  de  derde  aen  de  zand-punt 
Defekerken  zijn  binnen  met  cierlijk 

geftoelt  ,    na    de    fchrijn -werker; 
konft  ,  ruim  genoeg  voor  een  aen 
zienelijk  gehoor.    De  twee  ander< 
vindmen  binnen  de  wijk  Cayonne 
doch  haelen  geenzints  by  de  luifte. 
der  drie  eerde.     De  bedienaers  de: 

euangeliums  ontfingen  eertijds  hae: 

zending  van    den   Cantelberfcher 
aerts-biiTchop ;  doch  ten  tijde  Crom 
ivels  van  een  hooge  kerkelijke  verga 

dering.  Tegenwoordig,  met  de  ver 

anderingin  Engeland  voor-gevallen 

gaet  het  wederom  op  d'eerfte  voet 

De  paleifen  ,  die  hier  en  daer  aen  't  ei 
land  een  heerlijke  luider  toe-bren 

gen  ,  zijn  gefticht  door  Waernard 
Riche  en  Eüret  vervolgens  ftaet- vol- 

gers in  de  land-voogdyfchap.  De  co 
lonel  Geffrefon  heeft  geen  van  drie 

willen  toe-geven  in  'tftuk  van  bou 
wen.  't  ïs  aenmerkens-waerdig ,  ho< 

te  gelijk ,  op  een  dag ,  in  't  jaer  leftier honderd  vijf  en  twintig,  Defnambui 

geleidende  de  Franfche ,  en  Thomu. 
Waernard d' Engelfche ,  aen  Cbrifloffe, 

geland  zijn.  De  Caraibanen ,  gaende 

gemaekt  door  de  boyez,  om  de  vreem- 
deling te  vermoorden  ,   namen  dt 

wapenen  in  de  vuift ;  doch  wierder 
foo   raeuweiijk  onthaelt,  dar  den 

moed  eerlang  lieten  zakken.  Onder 

tuf 
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tuilchen  vertrokken  Defnambuc  en 

Waernard  :  d'een  na  Parys  ,  d'an- 
der  na  Londen:  om  haer  koningen  be- 

richt te  doen,  wegens  den  toeftand 
op  Chrifioffel:  en  een  Maetfchappy 
aen  te  ftellen,  door  welke  de  nieuwe 

volk  planting  te yveriger  mogt  voort 

gefet.  Beide  quamenze  tot  't  voorge- 
flelde  oogmerk,  en  niet  fonder  ver- 
fche  hu!p-benden  in  haer  landvoog- 
dyfchappen. Beide  de  koningen  toon- 

den mildaedige  gunfl  ,  vermits  feer 
aenneemelijke  voor-rechten  fchon- 
ken,  aen  die  derwaerds  verhuifden. 

Tuilchen  d'Engelfche  en  Franfche ,  om 
alle  twifl  voor  te  komen  ,  zijn,  by 

onderling  verdrag , fcheid-paelen  we- 
der-zij ds  vafl  gefield.  Dejagt,  ree- 

den ,  vifTchery  ,  mijnen  ,  geboomt 
tot  fchrijn-werk  enververy ,  zouden 
gemein  blij  ven.   Ieder  moed  den  an- 

der by  nood  d'hand  bieden.  d'Engel- 
fche bevolking  ging  fterker  voor t  dan 

de  Franfche ;  want  behalven  die  land- 
aerd   de  zee  zukkeling  harder  uit 
flaet,  foo  kreegfe  meer  flijving  van 
deLondenfche  Maetfchappy.    Daer 
en  tegen  verflaeuwden  de  Paryfche 
koopiuiden :  als  die  ten  eerden  wind 
Wilden  trekken  van  haer  ingeleide 

geld  :  daer 't  land  noch  in  geen  orde 
gebragtwas.  't  Hielp  niet,  wat  brie- 

ven Defnambuc  dies  aengaende   af- 
vaerdigde.  Waerom  zelf  de  reis  aen 
neemt.  Soo  veel  bragt  hy  te  weeg  , 
dat  de  Maetfchappy  konde  bezefTen ; 
hoeonmoogelijk  winflkondendoen, 

ten  zy  uit 't  land  met  tabak,  indigo, 
gengber  en  zuiker  beplant :  waer  toe 
tijd  en  volk  noodig.  Maer  terwijl  de 
zaekenzedert  op  een  beter  voet  ge- 
raekten  ,  trefte  een  fwaer  ongeluk : 

fulx 't  gantfche  werk  tot  een  hoope- 
loofe  ftorting  fcheen  vervallen.  De 

Spaenfche  koning  taekelde  ,  op  't  jaer 
feftien  honderd  vijf  en  twintig,  een 
fwaere  vloot  toe,  beftaende  uiteen 
endartig  galjoenen,  drie  tartaenen  , 
vierpinaflen ,  metfeven  duifendvijf 
honderd   koppen   bemant.     Onder 
het  gezach  van  Frederik  de  Toledo , 
Emanuel  de  Minefes  en  Joan  Fajar- 

do  gingze  zeil  van  Cadiz.  Voor  'tei- 
hndfantjago  wachten  twee  en  twin- 

tig Portugeefche  galjoenen  ,   veer- 
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tien  karveekn ,  voerende  vier  dui- 

zendman  ,  waer  over 't  gebied  voer- den Antonius  Nunnez  Barreio  en  Fran- 
cijcus  de  Almeida.  De  vlooien  ,  zamen 
vereenigt ,  liepen  na  de  Bahia  todos 
Sanclos,  en  vermeeilerden  de  fhd 
Salvador ,  zetten  zederr  zeeghafrig 
na  de  Caraïbïfche  eilanden  :  om  de 
felvete  ontleedigen  van  Engelfche  en 
Franfche.  By  N/eves  lagen  negen  En- 

gelfche fchepen  ten  anker,  die  alle 
in  Tohdoos  handen  vervielen.  De 
Spaenfche  vloot  liep  zedert  op  een  vaitop 

gefchut-fchoot  aen  Chrijloffels  laege  f*"*  chri- 

land ,  alwaer  de  Franfche  hopman  ̂ 'l' 
^ö/^'tgefachhad.  De  flerkten ,  foo 
wel  by  de  Fran/che  als  Engelfche  op- 

geworpen ,  onvoorzien  van  leef-togt 
en  oorlogs-gereedfchap,  konden  te 
min  een  beleg  verduuren  :  dewijl  de 
werken  noch  niet  geflooten  waeren. 
Defnambuc  lichte  gefwind  de  krijgs- 

magtna 't  laege  land  :  en  begon  fich 
te  begraeven  ianx  de  kuft  :  om  den 

vyand  't  landen  te  betwiflen.  Doch 
RoJfèylïQt  de  Spaenfche,  zonder  bot 

van  tegen-weer,  den  voet  op  d' oe- 
ver fetten  Moediger  toonde  fich  de 

)ongt,duParquet :  als  die,  buiten  de 
befchanfing  gefpat ,  dapper  in-brak 
tegen  d'  eerfle  bende  der  Spanjaerden; 
doch ,  by  fijn  volk  verlaeten  ,  verliet 
hem  zelf  niet.  Over-flort  door  de 

meenigte,  ftierf  geenzints  ongewroo- 
ken.  Terwijl  de  Spaenfche  voor-togt 
aldus  hand -gemein  was  :  volgden 
alledegroote  floepen  ,  vol  volk  ge- 

propt, tot  hulp  ,  gefchikter  orde. 
Rojjey  beducht,  dat  rondom  zoude 
befet  worden,  verliet  de  begraeving, 

en  nam  d'hertred  na  't  hooge  land.  De 
Spanjaerd,  zonder  (lag  of  floot  mee- 
fler  der  fterkte ,  vervolgde  fijn  zegen 

niet ,  uit  achter-docht  eeniger  hin- 
derlaegeindenaeiTebofTchaedje.  En 

waerlijk  de  giffing  mifchte  niet  ge- 
heel ;  want  de  Franfchen  hadden  haer 

vafligheid  onder-mijnt ,  en  in  eeni- 
ge  kelders  bus-poeder  gelegt :  welk 
aengeüooken  meenig  Spanjaerd  te 
flarzen  floeg.  Ondertuffchen  flapte  ïranfihe 

Defnambucfchecp ,  en  behield  d'ove-  ffichJm 1  r  1  1  Jcheep. 
nge,  die  metgeineuvelt  waeren  door 

's  vyands  fwaerd.  d'  Engelfche ,  fleu- 
nende  op  de  vrede  tufTchenhaerko- 

Cc  2  ning 
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ning  en  de  Spaenfche ,  booden  geen 

tegen  weer  :  onaengezien  bericht 

kreegen  :  hoe  Frederik Toledo  de  Fran- 
fche  volk-planting  ten  grond  toever- 
woefte.en  niemands  leven  verfchoon- 

Tohdo  ver.  de.  Zy  fchikten  weigezanten  af ,  die 
jaègtdeEn-  jó/^ö  te  gemoed  voerden  devriend- 

'*  fchap  tuffchen  ty*»/V  en  Britannie ; 
doch  hy  kreun  de  fich  hier  weinig  aen. 

De  paus  Alexanderdefefte ,  wanneer 

onluft  rees  wegens  de  nieuwelinx  on- 
dekte  landen  in  ooften  en  weften  tuf- 

fchende  CaftiliaenfcheenPortugee- 
fchekroonen.had  fuik  een  beflichting 

getroffen :  dat  Caftilien  aen  de  wefter- fche  Nieuwe  Weereld  gerechtight 
bleef.  Weshalven,  dewijl  ook  fant 

Chrifioffel,  uit  kracht  der  paufelijke 

fchenkaedje ,  fijn  meefter  Philips  toe- 
behoorde ,  aenftonds  op-kraemen 

moeiten  :  ten  welken  einde  haer  her- 
ltelde  van  de  negen  fes  fchepen ,  voor 

Nieves  genomen ,  onder  beding :  dat 

in  fijn  tegenwoordigheid  t'huifwaerd 
zeil  maekten.  Doch  alfoo  'tvaer- 
tuigde  meenigteniet  konde  laeden, 

fouden  d'  over-bly vende  vertoeven 

op  'teiland  tot  de  naefte  gelegend- 
heid  ,  om  te  volgen.  Toledo  ftond 
infchelijx  toe  :  ieder  vermogt  fijn 

goederen  en  tabak  merken ,  en  ge- 
merkt fcheep  brengen :  ten  einde  den 

rechten  eigenaer  ter  hand  quam.  Soo 

haefl  lag  alles  niet  in  orde  gepakt,  of 

de  Spaenfche  voerden  het  na  haer 

vloot  :  voorwendende , 't  was  op 

haers  koninx  grond  gewaffchen.  Ein- 

delijk lichte  Toledo  d'  ankers.  Hy  was 
nu  uit  'tgeficht  als  't  over-blijffel  der 

EnSeifcbeEngelfche  nieuwe  moed  greepen: 
herbouwen,  haer  by-een  dromden  :  en  de  ver- 

woefting ,  foo  veel  doenlijk ,  herftel- 
den,  hoewel  in  magteloosheid ;  want 

weed  f.     Boek: 

behalven  die  in  fes  fchepen  de  ftee 

vens  op  Engeland 'wenden  ,fterk  twe< duizend  zielen  ,  had  de  Spaenfchi 
ammirael  fes  honderd  uitgepikte  En 

gelfche  over  fijn  vloot  verdeelt.  On 
dertuffchen  zukkelde  Defnambuc  el 

lendigbyde  zee:  niet  alleen  geflin 
gertdoorftormen;  maerookgedruk 
door  fchaersheid  van  levens-midde 

len.  Hy  was  aen  d'eilanden  ƒ*»£  Mar 
tyn ,  Montferrat  en  Antigua  geweefl 
om  te  zien  of  een  der  zelve  verruilei 
konden  met  fant  Chrifioffel ;  mae 
vond  niet  de  vruchtbaere  grond  ei 
en  wenfchelijke  gelegendheid  welk 

geweldiger  hand  moeft  verlaeten 
Eindelijk  dagt  geraedzaemft  doo 

een  bezeild  jagt  te  onder-ftaen  na  é 
ttandvanChri/loffel.  Bericht,  hoedt 
vyand  de  (levens  op  Havana  gewen< 

had,  end'Engel/che  met  herbouwei 
der  hutten  en  bouwen  des  land  yve 

rig  beezig  waeren,  keert  na  d'oudi bezitting.  Vruchteloos  had  geweei 
de  naerftigheid ,  by  alle  aengeweni 

om  't  vervallene  weder  op  te  rechten 

want  d'honger  en  vorderefchaersheii 
van  levens  -  middelen  fcheenen  eei 

einde  te  zullen  maeken  van  d'ovei 
geblevene,  die  de  Spaenfche  vei 
woedheid  niet  konde  uit-roey  en:  tei 
zy  in  d'uiterfte  nood  ettelijke  Neder 
landfche  zeilen  mond-koft,  klederei 
en  andere  noodwendigheden  ver 
fchaften,  op  enkele  toe-zeggingvai 
herftelling.  Eerlang  zegende  Go( 
de  Franfche  bevolkingh  diervoegei 

met  overvloedig  gewafchvan  tabak 
zuiker ,  gengber  en  indigo  :  datz< 
haer  fchuld-heeren  deuchdelijk  be 
taelden  :  en  te  mets  tot  een  ftanc 

geraekten ,  hoedaenig  boven  befchre 
ven  is. 

TwaelfdeHoofd-ftuk: 
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En  't  bordere  noordelijk  fle  deel  Van  America  lanx  de  Zuid~z$e 

en  binne-waerd. 

CtS\  ̂ s  ̂ anë  ̂e  befchry ving  van  I  niola Jamaica,  Porto  Rico,  Bermudes  ei 

il  lÉll  )  Nova  Irancta>  Nieuw-Enge-  de  Caraïbifche ,  alle  befpoelt  door«'< 
jülifi  Inad,  Nieuw-N  e  der  land, Virgl  Noorder- Oceaen.  Wy  fullen  den  draec 

nia,  Florida,  d 'Eilanden  Cuba,Hifpa-    weder  ten  noorden  aenhechten;  doet 

mei 
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metdeAmericaenfchegeweften,  te- 
gen welke  de  Zuidzee  kabbelt.   De 

manhaf  te  fchippers  Davts  en  Forbijfer 
beftonden  uit  de  Noorder-Oceaen  een 
weg  te  zoeken  na  de  Zuider :  de  kou- 

de bedwong  haer  't  onderzoek  te 
ftaeken  ,  behoudende  een  onfterfe- 
Jijke  naem  in  de  ftraeten ,  binnen  wel- 

ke ftoutmoedig  in-fteevenden.  Hud- 
./ö»  nam  de  togt  ben  eden  Davts  meer 
zuidelijk :  vond  een  groote  binnen 

ftrand ,  vol  geboomt ;  doch  zonder 
verfch  water.    Zedert ,  lanx  d'  hooge 
wal  van  Nieuw  Spanje  af  en  aen  ge- 
zeilt  ,  wende  ten  laetften  de  fteven 
t'huifwaerd.   De  miflukte  togt  her- vatte de  mark-graefVe/  Vatte  met  drie 
fchepen  :   flapte  binnen  boord  tot 
fanteCruz ,  daer  de  voorigeammirael, 
nevens  'tmeefte  volk,  by  d'ingeze- tenen  wierd  dood-gefmeeten  :  zulx 
d'oyerige  boots-gezeilen ,  onmagtig 

landlche  zee  ,  tuüchen  vijftig  grae-    't  fchip  te  beftieren,  't  fchip  verloo- den  en  feventig,wijd  en  zijd  verfpreyt  ren  voor  Nieuw  Galicien.   De  mond 
en  overwinterde  aldaer.  Thomas Jacob  \  der  hwen fante  Cruz  zeer  eng,  binnen  *««»ƒ*»« 

ruim  een  mijl  breed,  ontfangt  twee  Cr**' 
fwaere rie vieren.    Del  Vatte  mè\nèiZtogtvmAtl 
hier  buiten  te  kruyfen,  wanneerhem  ̂  

floeg'tfelve  vaer- water  in,  en  boor 
de  meer  weftelijk  binnen  't  noorde- 

lijk ingewand  van  America.  Thomas 
Button  geraekte  vry  verder :  vernam 
alle  twaelf  uuren  een  vloed  en  ebbe 
ooft  en  weft  beweegt,  die  vijftien 
voet  viel  of  wiefch.  Met  een  wefte 
wind  ging  noch  hooger  ty.  Zedert 
heeft  niemand  onder  ftaen ,  noch  te 
water,  noch  te  land ,  om  America  in 
haer  noordelijke  boezem ,  of  lanx  de 
oevers  van  ftroomen  ,  meiren  en 
Oceaen ,  te  door-fnutTèlen.  't  Leid  hier 
alles  onbekend.  En  wie  weet ,  of  ooit 
Uuropa  de  moeite  nemen  zal  vander- 
waerds  te  fchikken ,  daer  ontdekken , 

't  geen  tot  noch  toe  niet  wordgewe- ten?geen  menfche  kent  de  toe-komfti- 
ge  verrichtinge  der  volgende  eeuwen. 

een  fchielijke  ftorm  overviel:  fulx 
binnewaerd  geflingert  wierd.  Ette- 

lijke dagen  benoodfaekt  voor  't  anker 
te  ryen  ,  leed  groot  gebrek  :  aJfoo 
't  land  niet  had  by  te  fetten.  De  woe- fte  inwoonders  zaeyden  noch  plan- 

ten niet :  leefden ,  by  't  geen  het  land en  water  dageüjx  verfchafte ,  onder 
den  blaeuwen  hemel.  Op  vlotten  van 
vijf ftukkenhouts,  welker  middelde 
't  grootfte ,  bevoeren  ten  vifch  vangft d' 'Oceaen.  Del  vatte  buiten  geraekt moeftloopenlanx  dekuft  van  Nieuw 
Spanje  :  geraekte  eindelijk  tuflchen 
klippen  op  het  droog  voor  een  in- 

wijk :  alwaer  ter  naeuwernood  bin- 

De  voonge  tijd  heeft  geleert ,  't  geen    nen  was  geraekt ,  of  't  fchip ,  lek  ge- voor  die  tijd  verkeerdelijk  gemeint   ftampt,  zonk  fchielijk  te  grond.  'tGe- 
ïerd.  Alzoo  hielden  onder  andere  I  raedfaemft  te  keeren  na  fante  Cruz  • de  land- befchry vers  »  zedert  een 

eeuw,  Califomia  een  vaft  gedeelte  te 
zijn  van  't  Noor  der -America;  daer t  nochtans  rondom  in  zee  leid.  Uit 
Je  togten  derwaerds  gevallen ,  kan 
Jequamelijk  verftaen  de  gelegend- 
leid  des  o  ver-machtigen  eilands  Ca- 

lifomia. Op  'tjaer  vijftien  honderd 
jier  en  dartig  ,  vaerdigde  Hernando 
Cortes  land-  voogd  over  Coliman  twee 
teilen  af  uit  fantjago :  om  nieuwe  lan- 
len  in  de  Zuid-  Zee  op  te  zoeken. 
I'  Ammirael ,  van  't  ander  afgedwaelt, 
pam  nooit  te  recht,  't  Ander  fchip ette  noordwefte  ftreek  tot  feftien 
[raeden ;  doch  veranderde  eerlang, 
ïevordert  op  drie  en  twintig  graeden 
•ntdekte  't  eiland  Thomas,  groot  vier n  twintig  mijl ,  met  een  hakkelige 

alwaer  eenig  volk  te  land  liet ,  met 
genoegzaeme  leef  togt  vooreen  rond 
jaer.  Francifcus  deUlloa  hervatte  eer-  Togtvande 
lang  'tgeftaekte  werk.   Uit  Acapuko  ro«* 
inzeegeftookcn  na  defiraet  Vermio,  $&' die  de  vafte  Americaenfche  kuft  af-  »««*%• 
zondert  van  Califomia  ,   ontdekte , 
niet  verre  buiten  'thoote  fante  Cruz, 
vlak  land  vol  geboomte,  achter  ge- 

dekt van  gebergt,  groote  meiren  met 
de  zee  gemein,  en  fterke  ftroomtn, 
welker  vloed  drie  mijl  in  zee  vernoo- 
men  wierd.  Zedert  zag  hy  een  zee- 
boezem :  foo  verre  landwaerd  inge- 
boort  ,  dat  tot  een  ftilftaende  poel veranderde.    De  boot  vernam  in  de 
mond  niet  meer  dan  anderhalf  vadem 
waters  :   voorts  een  vlakke  ftrand , 
en  achter  een  ry  grooter  en  kleinder 

Cc  3  groene 
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groenebergen.  Op  negen  en  twintig 

graeden  gefet  voor  d' uithoek  Roxo , 
befchouwde  een  ondiepe  rievier ,  al- 

waer  de  zee  buiten  gemein  brak.  Ver- 

volgende de  ftreek  noordelijk ,  ankert 
binnen  een  haven  met  verfcheide 

monden  en.ftroomen ;  fulx  de  natuur 

geen  .bequaerfter  plaets  voor  aller- hande vaertuig  ergens  gemaekt  heeft. 
De  Ulloa  nam  bezitting  des  lands,  met 

behoorlijke  plechtclijkheden  -.rechte 

een  kruis  op :  vond  vifch-wand ,  (tuk- 

ken van  konftig  gevormde  aerde pot- 
ten, een  vifch-rijk  water,  graezige 

weyden  en  groene  bergen.  Noord- westelijk reis  voederende  ,  zaghooge 

rotzen  ,  in  welker  hooien  duizenden 

vogelen  neftelden.    Geraekte  eih.de- 
deiijk  tuffchenland  ter  wederzijde: 

waeruitzommige  hoewel  verkeerd, 

oordeelden ,  éttfante  Cruz  op  Califor- 

nia  aen  Nieuw  Spanje  vaft  is.    Van 

't  hoofd  de  las  Plagas  gezeik  lanx  een 

oever  vol  kleine  heuveltjens  zonder 

oras  of  geboomte,  quam  binnen  een 

grondeiooze  flraet  ,   wiens  mond, 

twaelf  mijl  breed ,  met  twee  eilanden 

bezet  lag  :  een  broekachtig  water 

flroomde  over  een  laege  grond.  Ont- 
moete vorders  kleine  klippen  voor 

een  lange  punt  lands,  vier  mijl  van 

de  wal :  een  ondiep  water,  wit  ge- 

lijk kalk ,  en  zedert  ondieper  en  fwart- 

modderig ,  welk  met  fterke  drift  bin- 

nens lands  invloey de,  en  alle  fes  uu- 

ren wederom  af-liep.  De  Ulloa  uitge- 

üapt,bevond  de  boodem  laeg  en  zan- 

dig,  geen  voetftappen  van  menfchen, 
ofdoor-togt  voor  de  vloot:  hywend 

dan  de  fteven  zuid-weft :  loopt  bin- 

nen een  groote  haven,  van  wiens  oe- 
ver een  dikke  fmook  op  ging:  be- 

vond alhier  zulfer  putten  aen  de  voet 

des  gebergte.   Voor  de  haven  lag  een 

eiland:  crp  welk  meenigte  zee-rob- 

ben  vong  en  een  naekte  Indiaen  uit 
achfandere ,  die  aldaer  viffchten.  Op 

de  hoogte  van  twee  en  dartig  graeden 

in  d' haven  fant  Andrïes  geankert,  ont- 
dekte een  onvruchtbaeren  boodem, 

een  hutte  met  hooy  gedekt ,   een 

drooge  put  en  twee  Indiaenen  van  uit- 
fleekende   groote  geftalte.   Zedert 

hield  hy  tuffchen  de  vafte  kuil  en  een 

eiland ,  by  giffing  honderd  vier  en  fe- 

ventig  mijl  lang,  in  een  vaer- water 
twee  mijlen  breed.  Een  canoa,  uit 

ried  gevlochten,  voer  naboord ;  doch 
dewijl  d'  Indiaenen  niet  verftaen  wier^ 
dtn,  keerdenze  te  rugge.  Eerlang 

quamen  vijf  andere  fchuitjenstotop 

eenfleen-worp  aen'tfchip  :  en  hiel- 
den gefwind  wederom  af.  Matroos 

in  de  boot  gevallen ,  achter-haelde 
een.  d'  Indiaen  begaf  nch  te  water: 
en  ontduikte  de  Spaenjaerden  ,  wat 
moeite  aenwenden,  om  te  fgrijpen. 

De  Ulloa  komt  eindelijk  binnen  d'ha- 
ven  faate  Cruz :  vaerdigt  twaelf  man 

af,  ten  einde  eenige  landzaeten  ach- ter-haelden;  maer  die  hadden  fich 

weg  gepakt  in  een  afgeleegen  hoek 

Pozo  de  Gryalva.  Als  de  vloot  't  anker 
lichte,  quamen  twee  te  voorfchijn 
uiteenried-berch:  nagejaegt,  wae- 
ren  tefnel ,  dan  dat  gegrepen  konden 

werden.  Een  geruime  tijd  hardebol- 
de  de  Ullao  metfwaere  flormen ,.  don- 

der en  blixem,  niet  zonder  't  uiterfte 

gevaer,  dewijl  te  dicht  op  de  wal  ver- vallen was.  Uit  de  vuuren  des  nachts 

maekte  hy  overdag,  dat 't  land  niet 
onbewoond  lag  :  te  meer  alfoo  ten 

hoogften  vruchtbaer  nch  allenthal- ve  vertoonde.  Ettelijke  vlootelingen 

om  verfch  water  geland ,  wierden  foo 

behendig  by  twee  benden  Indiaenen 

aengetaft ,  dat  de  fchildwachten  haer 
niet  vernaemen  ,  voor  bereeds  op 

't  lijf  vielen.   Alle  waeren  menfchen 

van  groove  licchaemen  ,   fchooten 

met  pijlen  en  wierpen  met  fteenen  j 

danzende  en  fchreeuwende.  De  Ulloa, 
den  ftrijdende  te  hulp  gekomen,  joeg 

haer  fuik  een  hagel-buy  kogels  op  het 

blootelijf,  dat  d'hertred  namen nae 
een  achter-hoede. Drie  wreedeSpaen 

fche   honden    deeden    een  groot( 

moord  onder   de  Wilden.    En  deü 

ftookten  een  groot  vuur ,  rondon 
welk  fichftil  hielden.  Met  den  don 

ker  nam  ieder  een  vlammende  brand 

hout ,  en  ging  fijns  wegs.  De  piloo 

Joan  Caflellon  voer  by  de  mond  van  eei meir  in :  't  fcheen  fich  wel  dartig  mij 

uit  te  (trekken :  fag  aen  den  oever  eei 

hutte  :  werwaerds  roeyt  tot  nade 

befigtiging;  doch  dewijl  verfcheid 
Indiaenen  te  voorfchij  n  quamen,  hiel 

hy  af.  De  vaert  befloeg  foo  gemafe kelij! 



keiijk  niet ,  of  de  fchepen  flinger- de  door  gevaerlijk  onweder  :  twee 
verlooren  ankers  en^  zeilen  :  fulx, 
benoodzaekt  wierden  over  ftaeg 
te  fmijten  na  d' haven  fan  Abad. De  koude  begonde  nu  in  winter- 
maend  te  prangen.  *  Men  nam  hier water  in  :  en  onderhield  middeler- 

wijl  d'  Indiaenen  met  mangeling  van koraelen  tegen  p'uimaedjen  en  fchel- 
pe  n.  Maer  als  't  boots- volk  d'  ankers 
lichten  ,  fchootenze  met  groot  ge- 
fchreeuw  een  dichte  jacht  pijlen.  Zy lichten  de  hielen ,  foo  haeft  uit  twee 
vuur -roers  een  dood  neder- ftorte. 
Defe  landaerd  verftond  den  Indiaen 
niet  op  California  achterhaelt.  Voor- 

hj  d'  uithoek  de  la  Trinidad  gevor- dert,  ontdekte  voetftappen  van  men- 
ichen  op  een  rouwe  boodem  :  liet 

•t  eiland  Cedros  leggen  :  focht  op  de vaite  kult  water ;  in  welk  voornemen 
tegenftandvondby  d>  Indiaenen,  die 
nard Imet fteenen wierpen,  eneinde- «Jk  de  vlucht  namen  :  twee  wierden 
ondcrfchept  van  de  honden.  De  Ul- 

loa  lietze  gaen  ,  niet  zonder  veree- 

!  ring  van  eenige  fouillering,  't  Quaed weder  dreef  de  vloot  te  ruggenaCfc- 
dros  :  alwaer  verfch  water,  hout, 
vifch,  twee-bak,  wild  braed  en  ko- 

nijnen bequam.  Weder  zeil  geraekt, 
kreeg  ftorm  op  ftorm.  De  meefle 
vonden  geraedzaemft  lijf-berging  te 
zoeken  binnen  een  der  havenen  van 
Nieuw  Spanje ,  dewijl  de  fchepen  jam- 

merlijk geraebraekt  d'  ongemakken des  Oceaen  niet  konden  uitftaen.  Vttoa 
ftond  de  voorflag  toe;hy  felf  vervolg- 

de fijn  togt;  maer  nooit  is  tyding  in- 
gebragt ,  waer  gebleven  is.  Niet  min 
gedenk- waerdig  valt  delandreizeby 
den  monnik  Marcus  de  Niza ,  begon-  JToitvan 
*.~j.     .    >*•  ../*■         i  i       i     °  de  monnik nenop  tjaer  vijftien  honderd  negen  deNiza. 
en  dartig.  Defe  ging  vergefeifchapt 

met  een  minne-broeder,  een" Moor 
Eflevanico  en  ettelijke  Indiaenen ,  er- 
vaeren  in  de  Spaenfche  tael.  Uit  GaU 
lacan  in  Nieuw  Bifcayen  trokkenze  na 
Petatlan,  alwaer  de  minne  broeder 

bed-leegerig  bleef.  Zy  weg-fpoeden- 
de  doolden   vier  dagen   door  een 

naere 
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e    Boek' naere  woeftijn :  ontmoeten  thans  In- 
diaenen,&e  niet  gemeins  hadden  met 

d'andere  aen  d'andere  zijde  der  wil- 
dernis. De  Niza  ontfing hier  de  benae- 

ming  Hayota ,  foo  veel  als  hemels -man: ter  oorzaek  door  tolken  bericht  deed 

wegens  God  en  kaizar  Carelde  vijfde. 
Hy  kreeg  ook  kennis  :  hoe  vier  dag 
reizens  landvvaerd,  aeride  voet  van 

eenwoeflgebergt,  een  ruime  vlakte 
fich  wijd  uit-breyde,   bewoont  by 
een  gekleed  volk,   draegende  groen 

gefteenteaen  d  ooren  enneus-gaten: 

goud  en  zilver  befatenze  in  over- 
vloed. Doch  dewijl  Nizaes  lafl  hem 

verplichte,  de  zee-kuften  te  door- 
fnunTelen,  flaekte  detogtderwaerds 

totfijn  wedër-komfl.   Binnen  Vacapa, 

fes  en  dartig  mijl  van  d'  Oceaen ,  hield 
hy  halte ;  doch  verzont  de  lndiaenen 

in  drietroppen  enlanxfoo  veelver- 

fcheide  wegen,  om  't  gewefï  zee- 
waerd  te  ontdekken.  De  MoorEfte- ' 

vanko  ging  noordelijk  :  kreeg  kund- 

fchap  aldaer  van  'tlandfchap  Cibola,  > 
binnen  welk  (even  groote  lieden  la- 

gen vol  fleenen  huizen,  twee  ver. 

diepingen  hoog.  d'  Inwoonders  gin- 
gen gekleed.  Haer  rijkdom  konde 

af  gemeeten  uit  de  turkoifen  ,   met 

welke  de  deuren  pronkten,  d' lndiae- nen ook  ,  te  mme  eekeert,  willen 

te  zeggen  :  hoe  dartig  eilanden  de 

vafte  kuil  dekten,  't  Zelve  beveilig- 
den ettelijke  eilanders ;  die  aen  Niza 

ten  gefchenk  booden  fchilden  uit 

ofTen-leeder  ,   achter  welke  't  gant- 
fche  ücchaem  konde  fchuiien.  Doch 

Eflevankoos  bericht  verilerkten  drie 
Pintads ,  lndiaenen  met  gefchilderde 
armen  en  borflen  ,  die  aen  cibola 

grenzden.  Defebragten  daeren  bo- 
venin :  dat  verder  ais  Cibola  drie  an- 

dere magtige  rijken  lagen,  nament- 
lijk  Marata,  Tonteac  en  Acus.  Niza 

volgt  de  leiding  der  Pintados  allent- 
haiven  heerlijk  onthaelt ,  en  begif- 

tigt met  turkoifen.  Voor  een  wijd-ge- 
itrekte  woeftijn ,  door  welk  de  togt 

lag,  vond  hy  vermaekelijke  zaey- 

landen  ,    door  graften  onder-fchei- 
den  ,  en  ailerley  flagvan  menfchen, 

in  gewaed  uit  oiïên-huiden   en  ko- 
toen, kondig  foe-geflelt.  Vijf  dagen 

bragt  hy  zoek  in  de  wildernis.  Uit 

dezelve  binnen  herbergzaeme  hut- 
ten in  een  volk-rijke  valleye  geraekt, 

ontfing  een  verwonderens-waerdig 
groote  huid,  van  eendier,  welk  op 
't  voor-hoofd  een  hoorn  droeg  krom 

nadeborflom  geboogen  :  de  krom- 
me hoorn  bragt  een  rechte  voort , 

met  welke  groot  geweld  deed.  On- dermflchen  was  Eflevanko  voor  uit 

met  driehonderd  man ,  die  leef- togt 
droegen  door  een  dorre  heyde.  Op 
't  zelfde  fpoor  volgde  Niza ,  met  geen 
minder   gefelfchap.    Twaelf  dagen 

had  hy  nugezukkelt  :  wanneer  een 
Indiaen  uit  Ellevankoos  geleiders  U 

rugge  quam,  berichtende  :  hoe  de 
flad- voogd  van  Cihola ,  niet  alleen  de 
poorten  (loot  en  allegafl-vryheid  aen 
Eflevanko  ontzeïde ;  maerzelf  vyan- 
deSijk  uitviel  ,  en  alle  nederhakte; 
die  door  de  vlucht  fich  nietbergden. 

Weinig  hierna  beveiligden  twee  an- 
dere, fwaeriijk  verwond  ,  'tzegger 

des  eerlle.  Weshalven  den  geleiden- 
de lndiaenen  een  kille  fchrik  om  't  harl 

iloeg.    Ieder  befloot  't  zeker  gevaei 
te  mijden ,  en  t'huifwaerd  te  keeren. Niza  evenwel  koude  niet  afgebragi 

worden  ,  of  wilde  n&  Eflevanko  ver- 
neemen.  Hy  trekt  dan  dicht  onder  ei 
bola ,  gelegen  aen  de  voet  van  een  aen 
genaeme  berg :  vaneen  hooge  heuve 
befchouwde  hy  de  ilad  in  de  laegte 
de  fleene  huifen  konden  meer  al: 
honderd  duizend  haelen.  En  ten  ein 

de  zulk  een  prachtige  plaets  niet  ver 
borgen  bleefin  dien  aldaer  om  hals  ge 
raekte  :  oordeelde  gevoegelijkfl,  aei 

d'ongeleegendheidtoe  te  geven,  et 
binnen  fitllacan  hier  af  befcheid  t 
brengen.  Maer ,  dewijl  niemand  voo 
of  na  de  monnik  Niza  dezer  heer 

lijke  flad  Ci^ö/rf  ge waegt,  zal  de  zei 

ve  konnen  gefield  by  't  eiland  fan Borondon  ,    honderd  mijl  afgelegei 

ter  rechter  zijde  van  Fierro  een  de 
Canarifche ;  want  hoewel  een  oudi 
dag-aenteikening  gewaegt,  wegen 
Borondons    overvloedige    leef- togt 
gadeloofe  vermaeklijkheid  en  Chri 
(ten  inwoonders  ,  welker  tael  en  af 
komil   onbekend    blijft  ,   foo   kat 
het  niemand  vinden.  Sommige  leg 

gen    d'  oorzaek  op  een   geflaedig* 

wolk,  die  'teiland  omringt:  ander* 

°1 
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op  de  zee,  welke  diervoegen  tegen  ,  tels.Vijfdag-reizens  ten  zuid-weden 
Boronclon  kabbelt,  datdefchepenuic 
kracht  der  wederom-fluit   de  kufl 
niet  konnen  aendoen.  Maer  lichte- 

lijk raedenze  alderbeft :  volgens  wel- 
ker oordeel  Cibola  en  Boronclon  te  vin- 

den zijn,  'teerde  niet  in  America  of 
't  tweede  in  de  Noorder  Oceaen ;  maer 
by  't  verhael  van  een  monnik  en  de 
papieren  eens  zee-zieken  fchrijvers. 
Meer  waerheid  verdient  Frans  Vaf- 
ques  de  Coma  do  land -voogd   over 
Nieuw  Galicien ,  afge  vaerdigt  by  d'  on- 

der-koning Antonius  Mendoca ,  wei- 

nig dagen  na  't  vertrek  van  Marcus 
de  Niza.  Uit  Cullacan  infchelijx  ging 
de  reis  aen.  Honderd  en  vijftig  rui- 

ters ,  van  welke  zommige  twee  paer- 
den  voerden ,  twee  honderd  welge- 
waepende  voetknechten  ,   ettelijke 

veld-flukjens  ,  vordere  oorlogs-ge- 
reedfchap  en  overvloedige  levens- 

middelen  wierden  Cornado   toebe- 
trouwt.   Dit  heir  quam  ten  vierden 
dag  aen  de  rievier  Petatlan ,  en  voorts. 
tot  Cinaloa.    Alhier  zent  Cornado  tien 
ruiters  na  Arroio  de  los  Cedros  :  ten 
einde  laudwaerd  in   trokken  door 

een  opening  die  't  gebergt  heeft  aen 
de  rechter-hand  des  wegs.  't  Leger, 
by  de  ruiters  verkundfchapt ,  volgde 
door  een  dorre  wildernis  tot  de  beeke 

Nexpa  :  trok   over    Cordillera  ,    de 
ftroomen  fant  Joan ,  de  las  Balfas  en 

delPinar.  Alhier  drukt  d'honger  dier- 
voegen  :  dat  fich  met  kruiden  be- 

hielpen, aen  welke  zommige,  by 
onkunde  des  vergifs  (lierven.  Zedert 
waedenze  door  de  rievier  Bermeio  , 
en  geraekten  op  de  grenzen  van  Ci- 
lola}daer  de  Moor  Eflevanico  dood-ge 
flaegen  was.  Cornado  vond  in  een  rui- 

me vlakte  geen  koninglijke  dad; 
maer  wel  feven  vlekken,bedaende  de 
fterkde  uit  twee  honderd  huifgezin- 
nen.  De  wooningen  met  houte  wan- 

den ,  deene  daken  en  flijk  gefmeert, 
vertoonen  niet  min  dan  eenige  lui- 

der. De  lucht  barre  en  koude  hangt 
overeen  zandige  grond  :  't  gebergt 
draegt  weinig  faevel-boomen.   De 
gantfche  om-trek  van  cibola  haelt 
geen  fes  mijlen,  't  Volk  fchuilt  onder 
harten- en  olTen-huiden.  'd'Aenzie- 
nelijkde  hebben  ook  kotoene  man- 

leid  'tlandfchap  Tucuyan  heeft  infche 
lijx feven  vlekken  ;  maervryaenzie- 
nelijker,  als  die  tot  Cibola.  Lanxde 
rievier  Huex  flaen  fleene  huifen,  met 

twee  verdiepingen   't  Land  brengt 
overvloedig  maiz,  erweten  en  cale- 
baflèn.  Zy  gebruiken  tot  verwarming 
onderaerdfche  flooven.  Cornado  trok 

acht  dag-reizen  noord-oodeiijk  tot 
de  droom  Cicuyque  :  en  quam  na  veel 
zukkelinx  by    ontelbaere   dieren, 

koeyen  en  hokkelingen.  d'Inwoon- ders  bewoonden  hutten  uit  ftaeken 

in  d'aerde  gegrond,  boven  toe-ge- 
vlochten ,  en  aller  wegen  met  oflen- 

huiden  gedekt.  By  defe  hoorn-bee- 
ften  levenze;  want  d'huit  dient  tot 

wooning  en  kleeding ,  't  vleefch  tan 
fpijs.  Zy  voeden  ook  groote  doggen, 
om  lallen  te  draegen.    Tien  dagen 

ging  'tSpaenfcheheir  door  dit  land, 
mis-leid  van  een  Indiaenfche  gidze  : 
by  welke  geen  andere  toeleg  fcheen 
te  zijn  ,  dan  foo  verre  te  brengen  in 
een  dorre  wildernis:  alwaer  't  man- 

gel van  voedzelalle  verteeren  zoude. 

En  't  had  befchikt  geweed,ten  zy  een 
inlander  waerfchouwde  ,  hoe  op  de 
vleefch -bank  gingen.  Cornaro  hield 
diefvoegen  krijgs  -  raed.   De  meefle 

demmen  bragten  uit :  'tleger  zoude 
terugge  keeren,  en  cornaro  M(  met 
dartig  ruiters  noordelijk  op  trekken. 
Een  volle  maend  wierd  zoek  gebragt 
aen  de  togt :  op  welke  hy  over  de  rie- 

vier Peter  en  Paulus  tuiTchen  een  ge- 
duurig  gezelfchap   van   flieren  en 

koeyen  geraekte,en  eindelijk  in  't  ge- 
wed Quivira :  welker  heer  een  wel- 

gefchaepen  menfch ,  maer  buiten  ge- 
mein  grof-leedig ,  met  twee  honderd 
naekte  gèwapenden,  van  boog  en  pijl 
voorzien,  niet  zonder  vederboflchen 

op  't  hoofd ,  fich  aen  cornaro  vertoon- 
de :  hy  gaf  geen  ander  befcheid,  als 

dat  boven    Quivira   een    landfchap 

lag  ,   geenzints  van  fijn  gebied  ver- 
fchillende.  Cornaro,  beducht  voor  op- 

water  en  fneeuw ,  keert  na  't  leger :  na 
Cullacan,  lanx  een  nader  weg,  als  heen 

reizde.  Op  d'uit-togtleidhy  af  drie 
honderd  mijl ,   op  de  wederkomft 
honderd  en  tachentig.  Tot  ontdek- 

king van  't  Noorder-  America  nevens 
Dd  ie 
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de  Zuid-zee ,  kan  ook  dienen  de  ver- 
richtingen, die  Ferdinand  de  Alarcon 

te  water  deed.  Ter  zelver  tijd  ais 

Cornara  in  de  weer  was ,  fchikte  don- 
der-koning  Men  doe  a  twee  fchepen 

af,  die  de  kuilen  fouden  ontdekken. 

Alarcon  ge  vordert  aen  de  droogten, 

voor  welke  Ulloa  de  {tevens  te  rog- 

ge wende ,  boorde ,  niet  zonder  't  ui- 
terfte  gevaer  dieper  in  :  vond  een 

fnei-loopende  ftroom  ,  die  naeu- 
welijx  dood  te  zeilen  was.  Men 
boegzeert  dan  met  booten  tegen  de 
vloed  in  :  wanneer  ettelijke  hutten 

vernaemen ,  waeruit  d'Indiaenen  haer 

goeden bergden op  de  bergen;  doch 

eerlang  gekeert  dreigden  den  Span- 
jaerden ,  ten  zy  af-  hielden.  Defe  ga- 

ven teikenen  van  vriendfehap  ,  en 

ruilden  eenige  kleinigheden,  't  Volk 
grof  en  groot  ging  moeder  -naekt : 
alleenlijk  dekten  de  wijven  de  fchae- 
melheid  met  geftrengelde  pluimen. 
Beide  man  en  vrouvolk  droegen  hair 

aen  't  voorhoofd  gekort :  achter  hing 
het  over  de  middel.  De  licchaemen 

veelvervig  gefchiidert :  d'  armen  vol 
ftippels  geprikkelt.  De  mannen  ftae- 
ken  de  kop  in  een  heimet  uit  harten- 

huiden ,  wiens  kruin  een  vederbofch 

droeg.  Dagelijx  quam  meer  en  meer 
volk  tet  wederzijde  van  den  oever: 
trokken  de  floepen  by  de  lijn  tegen 
ftroom  op.  Haer  óvgrfte  Naguacbato 
verzocht ,  Alarcon  te  land  beliefde 

uit  te  Happen :  fchonk  hem  maizkoe- 
ken  encalabaflen  :  deed  bericht,  hoe 

opwaerds  aen  de  rievier  (  defe  kreeg 
toenmaels  de  benaeming  de  Buena 

Guia)  een  land-aerd  woonde  in  ftene 
huifen  met  veilen  gekleed.  Alarcon, 
noch  hooger  gevordert  ,  geraekte 
onder  menfehen  ,  die  hem  bekend 
maekten  :  dat  onlanx  fuik  flag  van 

mannen  als  hy  door  Qbola  trokken  : 
dat  d'  heer  aldaer  een  hond  had  , 
welken  hy  bequam  van  een  Moor, 

uit  fijn  laft  dood-gefmeeten.  Vijf- 
tien dagen  had  Alarcon  gefpilt  aen 

't  opvaeren  van  Buena  Guia :  geraek- 
te binnen  twee  dagen  met  de  fnelle 

vloed  weder  by  de  vloot,  die  onder- 
tuiTchen  een  kapelleken  gefticht  had, 

't  Ontfing  de  naem  Noftra  Sennora 
de  Buena  Guia ,  gelijk  ook  't  landfehap 

Campanna  de  la  Crux.  De  fchepen  lie- 

pen zedert  voor  Nieuw-Spanje  ten  an- 
ker. Mendoca  liet  het  hier  nietby  He- 
ken. Om  nader  befcheid  te  hebben 

wegens  de  kuilen  van  Nieuw  Galicien 
en  Calijornia,\2kdt  hy  wederom  twee 

zeilen  toe,  in  't  jaer  vijftien  honderd 
twee  en  veertig,  't  Hoogft  bewind 
ftond  amjoan  Rodrigo  Cabrillo.  Uit 
d'haven  Navidad  't  anker  lichtende, 

liep  boven 't  hoofd  Corrientes  ,  voor- 
by  fan  te  Cruz  eerfte  haven  van  £?/i- 
fornia.  Op  vijf  en  twintig  graeden  lag 

't  punt  de  la  Trinidad.  Zedert  ontdekt 

hy  d'haven  Magdalena ,  d'uithoeken 
delEnganna,  de  la  Cruz  en  deGalera: 
van  welke  laetfte  tien  mijl  weft- 
noord-weftaf ,  de  twee  eilanden/^ 

Lucas,  by  viiïchers bewoond, fich  op- 
deeden.  Acht  dagen  ververfchte  Ca- 

brillo in  d'haven  de  la  Poffeffion  aen  't 
grootite  eiland  ,  vriendelijk  door 
dlndtaenen  onthaelt.  Onder  zeil  ge- 
raekt ,  wierd  beloopen  van  een  fware 

ftorm,  zulx  achter  't  hoofd  de  Galera 
lijf- berging  zocht  ,  te  meer  dewijl 
dicht  op  een  ruige  laeger-wal  verval- 

len was.  Bybedaerder  weder  liep  hy 
binnen  d'haven  Sardinas :  de  land- 
zaeten  danften  op  trornmel-ilag,  en 
{liepen  fcheep :  aten  vifch ,  akers  en 
hazelnooten:  bewoonden  groote  hui- 

fen lanx  de  waterkant:  't  dorp  lag  om- 
zet met  aerde  van  planken  gefchoort. 

De  Spaenfche  noemden  dit  geweft 
Seyo:  zeilden  nevens  de  kuit,  om  de 
rievier  Noftra  Sennora  op  te  zoeken ; 

doch  ontdekten  'tboomrijk  gebergt 
fant  Marti jn  ,  aen  welkers  voet  een 
lang  hoofd  van  de  felve  benaeming 
zeewaerd  fteekt ,  op  acht  en  dartig 

graeden.  Kreegen  hier  fuik  een  holle 
zee,  dat  niet  dan  fchip-breuk  te  ge- 

moed zagen.  Eindelijk  vonden  be- 
fchut  onder  een  uithoek  vol  hooge 

pijn-boomen:  waerom  debenaeming 
ontfing  calo  de  Pinos,  en  de  naeite in- 

ham baya  de  Pinos.  Zy  hadden  nu 
d'hoogte  van  vier  en  veertig  graeden: 

wanneer  ,  op  't  midden  der  flagt- 
maend,  de  koude  vinnig  neep.  Men 
bevond  een  Californifche  berg  met 
meeuw  bedekt :  de  berg  itiet  uit  haer 

voet  een  hoog  rif  verre  in  d'Oceaen: 
't  rif  kreeg  de  naem  caho  de  Nieve . 

Noord- 
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Noord-wefte  wind  maekt  hier  een 
heldere  lucht.    Dus  verre  ontdekte 
Cabrillodt  kuft  van  California,  welke 
de  Zuiderzee  befpoelt.  Doch  dewijl 
alhier  geen  haven  vond  ,   wierp  het 
over  ftaeg :  en  liep  ten  anker  binnen 

de  la  Pojjefwn.    't  Water  fchoot  foo 
hol  met  een  zuid -wellen  wind,  dat 

zelf  in  d'haven  geen  land  derfden  aen- 
doen,  vier  dagen  achter  een.  De  kou- 

de, fneeuw  en  florm  hielden  even 

fterk  aen.  't  Kleine  fchip  was  nu  ook 
gekielhaelt.  Men  befocht  dan  weder- 

om d'haven  Sardinas,  en  d'uithoek  de 
Pinos:  Terwijl  't  minder-zeil  onder 
't  befchut-  van  't  eiland  fant  Sebaftiaen 
ten  anker  loopt  wegens  hard  weder, 
verlieft  het  den  ammirael.    Binnen 

boord  lag  niet  meer  als  een  weinig 
verrotte  twee  bak ,  die  zeer  fchaerfch 

omquam.  Weshalven  geraedzaemfl, 
reis  te  fpoeden  na  Nieuw  Spanje.  Aen 

't  eiland  Cedros  geraektenze  wederom 
by  den  ammirael,  en  beide  terreede 
voor  Napidad.  Weinig  minder  als  tien 
maenden  had  de  togt  geduurt  :  op 
welke  ,  behalven  een  merkelijk  aen- 
tal  vlootelingen ,  ook  geftorven  was 
de  zee-voogd  Cahrillo.    De  reis  ron- 

dom den  aerd-kloot,  waeruit7lw«^ 

Candifch  een  wijd-iuftige  naem  heeft 
verkteegen  ,  kan  voor  foo  verre  tot 

onle  ftofïê  dienen ,  als  hy  Nieuw  Span- 

je en  California  beftookte.  Op  't  jaer 
vijftien  honderd  fes  en  tachentig  uit 

Pleimouth  geloopen ,  geraekte  's  jaers 
hier  aen  voor  Navidad.   't  Gantfche 
land  ftond  zidderende  door  een  alge- 
meine  wapen-kreet.    Acapulco  ,  met 
ftraeten  ,  kerk  en  rijkdommen  ver- 

brand ,  rookte  noch.    Candifch  uit 

Navidads-haven  te  land  geflapt  over- 
viel een  halve  Moor  op  't  bedde  ,  te 

paerd  afgefchikt ,  om  de  kullen  van 

Nieuw  Galicien  wegens  d'Engelfche  te 
waerfchouwen.   Candifch  doode  het 
paerd  ,  nam  de  brieven  des  halven 

Moors,  (lak  't  vuur  in  d'huifen  en  twee 
febepen  van  twee  honderd  tonnen  , 
ftaende  op  ftaepel.  Een  pynas ,  die 

voor  Navidad  lag  ,  volgens  't  geen 
Michiel  Sancius  berichte ,  bergde  fich 
twaelf  mijl  vorder ,  om  peerlen  te  vif- 

fchen.  In  d'in wijk  voor  fantjago,  al- 
waer  een  verfche  vifch-rijke  rievier 

1\  I 

'  wederzijds  met  platanos-boomen  be- 
pliint,  uitwaterd,  vulden  d'Engelfche 
haer  leggers.  Een  mijl  weftvvaerd  van 
Navidadleid  Malacca ,  een  bequaeme 

reede.Een  weinig  binnen  's  lands  ftaet 
een  Indiaenfch  kersken  tuflchen  dar- 

tighuifen.  't  Volk  vluchtevoor  Can- 
difch, die'tdorpinailcheleide.  Ze- 

dert  op  de  reede  van  Chacalla  geloo- 
pen ,  vond  twee  kleine  hutjens  lanx 

de  waterkant ,  eenige  Indiaenen  en 
levensmiddelen.  Ses  dagen bkefhy 

leggen  onder  't  kleine  eiland  fant  An- 
dreas,  hout  en  vogel-rijk.    't  Volk 
doode  hier  veefe  zeehonden ',  vier- 

voetige en  fcherp  geilaerse  Hangen 
iguanas,  van  zeerfmaekelijk  voedzel. 
Men  droogde  en  zoute  infchelijx  een 

groot  aental  gevoogelt.    Onder  de 
noorder  zonne-keer-kring   leid    de 
reede  MajJatlan,oip  de  kult  van  Nieuw- Galkien:  binnen  foocmt  eenfwaere 

rievier  uit  een  enge  mond,  .welkers 

verfch  water  t'ongemakkelijker  ge- 
haelt  word  ,    dewijl  mtt  d'ebbe  de 
grond  een  half  mijl  boven  (leekt.  Can- 

difch flak  voorts  over  na  een  der  drie 
eilanden ,  welke  van  Maria ,  benae- 
ming  ontleenen.  Hier  verkaiiaste  hy 
de  fcheepen  :  kreeg  uit  gegraevene 
putten  drinkbaer  water  :  en  ilierde 

op  fant  Lucas  uiterfte  hoofd  van  Cali~ 
fornia  ten  wellen.  Omdehoekdoed 

fich  open  de  ruime  inwijk  Aguada  Se- 
gura,  waer  in  een  heerlijke  rievier 
valt,  wiens  oever  weder-zijds  dicht 

bewoont  is.    d'Engeljche  hielden  op defe  kuft  af  en  aen  :   wanneer  de 

Spaenfche  ammirael  der  Zuid-zee  met 

'tmagtig  galjoen  fant  Anna  om  dekt 
wierd.    Eerlang  verhief  een  bloedig 

gevecht.  Tweernaei  wierden  d'Engel- 
fche ridderlijk  afgeflaegen :  de  derde 

torn  gelukte  beter.   Soo  fel  was  haer 
indruk :  dat  de  Spaenfche ,  behoudens 
leven  ,    een   onwaerdeerlijke    buit 

met  't  fchip  overgaven :  fich  geluk- 
kig achtende,  dat  uit  de  haven  Segu- 

ro ,  honderd  en  negentig  zielen  fterk, 
aen  land geraekten.   Candifch,  aldus 

verrijkt,  liep  na  d'eilanden    Ladro- 
nes.    Doch  voor  Candifch  was  Iran-   rogtvan 

cifcus  Draek  'm  de  weer.     Hy  liet ,  Dr^  »P 
op  t  jaer  vijitien  honderd  leven  en  zeergedenk' 

feventig  ,  d'haven  Pleimouth  achter  waerdig. Dd  %  de 
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de fpiegel  leggen  :  enquam,  na  veel 
zukkelens ,  door  de  ftraet  Magellanes 

voor  Guatulco ,  haven  in  Nkuiv-Span- 
je.  Hy  had  in  de  ZutderOceaen  zoo 
veel Spaenfchefch epen  gerooft,  dat 
niet  meer  buit  konde  wenfchen . 

d'Eenigfte  bekommering  lag,  hoe 
beft  tehuis  quam.  't Geraedzaemft  , 
geen  roem  over  te  laeten  aen  Ferdi- 
nand  Magaglianus-,  die  de  weereld 
om-zeilde,  't  Manhaftig  voor -nee- 
men  keurden  alle  vlooteiingengoed. 
Hy  douwt  dieshalven  noordelijk  op , 

lanx  Calefomïa.  Den  vijfde  van  zo- 
mer-maend,  gevordert  op  twee  en 

veertig  graeden ,  daer  Cabrillo  de  (le- 
vens wende,  geraekte  fchielijk  uit 

een  zoele  lucht  onder  fuik  een  bitter- 
koude  hemel  :  dat  t  boots- volk  el- 

lendig klapper-tande.  Hoe  Draek  ver- 
der voer,  hoe  de  vorft  meer  neep. 

Weshalve n  drie  graeden  zuidelijk 

af-zakte  binnen  een  bequaeme  ha- 
ven. De  landzaeten  woonden  lanx 

d' oever,  en  bragten  gefchenken,  ver- 
wondert over  de  weder-giften .  Dit 

volk  is  zeer  hardvochtig.  Onaen- 
gezien  de  ftrenge  koude  gaen  de 
mannen  naekt  ;  doch  de  vrouwen 
vlechten  een  onder-kleed  uit  biezen  , 
welk ,  om  den  middel  toe  geknoopt , 

beneden  d' heupen  hangt  :  voorde 
krop  zijn  d' uiterfte  einden  van  een 
hairige  huid  zamen-gebonden  ,  die 
voorts  over  de  fchouders  hangende 
rugge  en  billen  dekt.  Zy  draegen  den 
mannen  een  eerbiedige  gehoorfaem- 
heid  toe.  Ieder  huis  leid  met  een  aer- 
de  wal  omgraeven  :  alle  fcheuren 
dicht  toegeftopt,  veroorzaeken  een 

grootew?armte:  te  meer  nadien 't  vuur 
midden  weegs  des  huis  brand.  Bie- 

zen, dik  op  de  grond  geftrooyt  ron- 
dom de  wanden  ,  vertrekken  voor 

bedden.  Defe  Indiaenen,  ten  tweede 

reis  d'  Engelfche  bezoekende ,  bragten 
pluimaedjen,  hals-kraegen ,  uit  net- 

werk gebreyt ,  en  tabak.  Aen  't  han- 
gen des  bergs  had  Draek  tenten  ge- 

fpannen.  Die  de  gezeide  gefchenken 
bragten,  bleven  op  den  top  ftilftaen: 
een  uit  den  hoop  deed  een  lange  ree- 

den luids  -  keels.  Zoo  haefl  hy  op- 
hield te  fpreken ,  leide  een  ieder  boog 

en  pijlen  neder,  en  trad  ongewapend 

tot  de  tenten,  om  haer  giften  aen  te 
bieden.  OnderonTchen  bleven  de 

wijven  boven  op  de  kruin  flaen  :  nee- 
pen ongenaedig  de  wangen ,  en  maek- 

ten  yzelijk  misbaer.  Draek  gifte ,  dat 
offerhanden  deeden.  Suik  een  ver- 

tooning pordehem  aen,  om  nevens 
't  volk  ten  gebed  neder  te  knielen: 
waetop  d  Indiaenen  aendachtig  ftar- 
oogden :  en  eindelijk  toetraden ,  her- 
ftellen  de  de  gefchenken ,  daegs  te  vo- 

ren ter  hand  geftelt.  't  Gerucht  van 
d'aen  -  komft  der  vreemdelingen 
maekte  d'  inwoonders  wijd  en  zijd 

gaende.  Selfde  koning  vaerdigde  ge- 
zanten af  aen  Draek  ,  berichtende : 

hoe  hy  op  komende  weg  was.  De  ge- 
zanten deeden  een  wijd-loopig  ver- 

toog ;  begeerden  eenig  gefchenk ,  tot 
bewijs  haer  koning  zoude  aengenaem 
zijn.  En  defe,  hier  af  bericht ,  quam 
te  voorfchijn  met  een  gevolg  van 

meer  als  twaelf  duizend  lijf -knech- 
ten. In  de  voortogt  flapte  een  groot 

man ,  dragende  een  koflelijke  fchep- 
ter,  waeraeneengrooterenkleindei 
kroon,  uit  cierlijke  veders  gevloch 

ten  ,  aen  drie  lange  beene  ketens  hin- 
gen. Achter  de  fchepter-draegei 

volgde  de  koning  zelf  ,  in  een  ge- 
waed,  vankonijns-vellen  zamen-ge- 
naeyt.  d'  Achterhoede  befloot  een 
gemengde  hoop  :  ieder  droeg  een 
fchenkaedje.  Draek  bragt  gefwind 

d 'Engelfche  tot  een  flag-orde ,  en  ging 
aldus  met  grooteflilte  den  koning  te 

gemoet.  Hier  begon  de  fchepter  drae- 
ger  een  langwijlige  reden.  Hy  had 
naeuwelijx  geeindigr,of  danfte  na  een 
maet  van  gezang ,  welk  te  gelijk  op- 
hefte.Terilond  volgde  ook  de  koning 

en  te  gelijk  al  het  volk.  't  Geklank  van zoo  veel  duizenden  gaf  een  fterke 

weer-galm  tegen 't  gebergt.  De  vrou- 
wen alleenlijk  trippelden  wel ;  doch 

floegen  geen  geluid.  Na  dat  nu  alle 
moede  en  mathijgden,trad  de  koning 
tot  Draek :  verzocht  ootmoedelijk:hy 

beliefde  't  rijk  aen  te  nemen  :  dit  volk 
Hond  voortaen  onder  fijn  gehoor- 
zaemheid.  f  Dus  fpreekende  ,  zette 
hem  de  voornoemde  kroon  op 

't  hoofd;  hing  de  drie  voudige  keten 
om  des  zelfs  hals  :  en  pafte  hem  toe 

de  benaeming  Hioh.  Draek  nam  d'op- 

dragt 
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dragt  aen ,  in  de  naem  des  konin- 
ginne  Elïzabeths.  De  koning  bleef 
voorts  alleen  by  Draek.  De  fchaere 
vermengde  fich  onder  d  Engeljche , 
en  nam  naeuw  acht  op  een  iegelijk. 
Aen  die  haer  beft  aen-ftond,  byzon- 
der  de  jongde ,  booden  zy  offerhan- 

den met  erbarmelijk  gefchreeuw: 
gaven  't  vleefch  van  haer  kaeken  ten 
bloede  te  nijpen;  doch  af-gewezen, 
ftaekten 't  bloedig  werk.  Toonden voorts  fwaere  wonden ,  en  baden  om 
geneefing.  Op  de  quetzuuren  leiden 
et  Engeljche  plaifters  :  trokken  Jand- 
waerd :  vonden  den  boodem  met 
dichte  boflchaedjen  bezet ,  en  de  bof- 
fchaedjenvolgrootekonynen,  wel- 

ker hoofden  van  d'Europifche  niet verfcheelden ;  maer  hadden  molle- 
voeten, lange  ratte- ftaerten  en  on- 

der de  zijden  een  zak,  waer  in  ver- 
zaedigt  'toverfchot  des  voedzels 
zaemeiden.  d'Herten  weyden  by  dui- 

zenden. Allenthalven  op  de  dorpen vriendelijk  onthaelt  keerden  na  de 
vloot.  Eer  Draek  't  anker  lichte,  hey- 

de  eenftaek  in  d'aerde,  aen  welke 
een  vierkante  zilvere  plaet  fpykerde, 
behelzende  den  dag  fijner  aenkomft, 
riaem  en  wapen  van  de  koninginne 
Elizabeth,  en  vry  willige  over -gift 
van  dit  rijk  :  hy  floeg  ook  een  halve 
Engelfche  fchelling  met  des  konin- 

ginnes beeltenis  op  de  plaet  vaft,  waer 
onder  fijn  eigen  naem  graveerde.  Dit 
noorderlijk  gedeelte  van  Caltfornia 
kreeg  de  benaeming  Nieuw  Alhion: 
eenfdeels  om  de  krijte  rotzen  tegen 
welke  d' Oceaen  ïlaet  :  anderfdeels 
om  de  geheuchenis  van  Engeland, 
eertijds  Alhion,  alhier  te  bewaeren. 
Geen  Spanjaerd  heeft  ooit  zoo  hoog 
Caltfornia  ontdekt.  Draek  ftakzedert 
over  naTematen ,  en  van  Te mat en  na  Befibrij 

Londen,  't  Machtig  eiland  Caltfornia  ******* 
begint  aen  Üuit-hoekfant  Lucas ,  op  C^ twee  en  twintig  graeden ,  en  maekt 

van  daer  tot  't  hoofd  Mendocino  vijf 
honderd  mijl ,  boven  welk  noorde- 

lijk leggen  dehnó-ipunten  Seha/liaen en  Blanco.  Voor  de  kuft  vertoonen 
haer  meenigte  eilanden.  Verfcheide 

Dd  3  havens 

orma. 
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havens  verfcharTen  veilige  lijf -ber- 

ging, d'  Oceaen  heeft  veel  drifts  van 
wortelen,  riet,  blaederenenbyzon 

der  vyge-boornen.  Twee  honderd 

mijlen  wettelijk  op  van  California 
maekt  de  Zuid-zee  doorgaens  flecht 

water;  doch  verder  fchiet  meer  en 

meer  holle  baeren  :  in  welke  fichont 

E     Boek: 

die  nu  en  dan  met  fwaere  buyen  neder 

quamen.  Eindelijk  geraekten  corona- 
tus  by  de  koning  Tatarrax  niet  zonder 
d'ukerfte  ontft  eirenis ;  want,  in  plaets 

fich  voorbeelde  een  rijke  fchepter- 

draeger,  vond  een  arm  oud  man  :  wel- ker onderzaetenby  troppen  over  het 

veld  fworven.en  geen  andere  rijkdom 

houden  groote  walviffchen,  atuns,  kenden  dan  hoorn-beeften.  D
e  bae| 

albacorasea  honitos.   Boven  't  hoofd    dient  tot  water- vaten ,  d'huid  tor  kle- 
ding ,  d'  hoornera  tot  trompetten ,  de 

Blanco  leid  California, t'eenemaeü  on- 
bekend. Binnen  word  het  van  't  vafte 

Americaenfche  land  af-gefcheiden 
dooide  zee  Fermio,  alwaerkoftelijke 

peerl-vangftvalt.  Aende  mond  van 

Vèrmio  vertoonen  haer  d'  eilandekens 

las  tres  Marias.  Onder  de  Noorder- 

as-punt  bedekt  een  eeuwige  fneeuw 

de  voet -flappen  der  kennis  wegens 

Amerkaes  gjèiegendhèid.  Alleenlijk 

kan  mti  waerheid  gezeid ,  dat  tuf- 

fchcn  duit-hoek  Breton 'm  Nova  Frcin- 
cia  en  't  rijk  Anian,  ftootende  tegen 
't  Tattarifche  landfchap  Kitay  ,  een 
breedte  leid   van  dartien    honderd 

ng; 

zenuwen  tot  peezen  der  boogen 

'tvleefch  tot  fpijs.  Zy  voeden  hon- 
den ,  die  voor  geen  leeuw  wijken. 

Alhier  loopen  ook  wilde  paerden 

met  een  groote  hoorn  in  't  voor 
hoofd  ,  een  weezels- vacht,  harten 

kop  ,  korte  hals  en  maenen  ter  ee 
ner  zijde  af-hangende  ,  dunne  bee 

nen  en  geiten -voeten.  Doch  Coro 
natus ,  meer  mis-leid  dan  te  vooren 
keerde  aenftonds  te  rugge :  en  bragt 
nevens  een  afgemaneld  gefelfchaj 

op  foo  moeyelijke  togt ,  binnen  Me 
xico  zekere  tijding ,   dat  geen  gout 

hoop-duitfche  mijlen.  d'Engelfche,  in  de  bergen  van  Cevda  of  Qurom 

die  ten  verfcheiden  tijden  alhier  door-  verfchuilde.  't  Lanofchap  Comba 

topt  na  Tattaryen  fochten  ,   vonden   ftrekt  wyd  iandwaerd ,  ruitenen  lic 

woefte  menfchen  en  groote  binnen- 
rida ,  Nieuw  Spanje ,  Quivira ,  Hoche 

laga  en  't  rijk  Tolm  uitgebreid,  't  Mei Conilas  waetert  uit  in  de  Aroom  Co 

<iib ,  en  Cogib  in  een  woefte  midde 
landfche  zee.  't  Midden  des  meir: 

logt  vtm Cornatui, 

merkmatr- dig. 

Btfchry- •ving  £jhti 
■vira : 

landfche  zeen.  't  Koningrijk,  welk 
Draekhm  de  zee-kufl ontdekte,  en 
Nieuw  Allion  noemde  ,  is  eigentSijk 

Quivira  :  beflaet  op  California  een 

wiid-uit2eftrekteboodem,byr^*<f2.  beflaet  een  eiland,  alwaer  te  ziet 

Cöw^£,in  d'uiterfte  armoede  door-  is  de  ftad  Conibas.  Voorts  yertoo 

wandelt.  Coronatus  uit  Mexico  ver-  nen  haer  lanx  d'oever  van  Obilo  d< 

trokken  na  Gevold,  ten  einde  de  goud-  |  vlekken  Ciogiuga  ,  Canoagua  ,  Zubi 

mijnen  aldaer  op-fpeurde,  vondfich  !  laga  en  Zuhaira.  Verfcheide  volk
e 

fchandeiijkbedroogenalzoo  nergens  ren  bewoonen  defen  ko7jden  boo 

goud  was.  Wat  raed>  Met  leedige  dem  :  namendijk  d'Auanares  ,  Ala handen  te  keeren,  ftond  fchandelijk.  barden,  Calicui,  Tagiles  ,  Capafci  ei 

Binnen %K<?xaverftondhy:hoe over  1  andere:  woefte  menfchen  ,  die  ge 

Quivira  de  magtige  koning  Tatarrax  j  duurig  met   malkander  over  hooj 

heerfchappy  voerde :  't  kruis  en  Ma- 
ria eerde^Dit  prikkelde  hem ,  een  togt 

derwaerds  te  wagen.  Tot  Cicuica  ge- 
vordert  ,  verviel  voorts  in  een  woefte 

wiidernis,vol  koeyen  met  groote bul- 
ten.'t  Geflaclite  vleefch  quam  te  goed 

ten  fpijs  ,  't  geen  anderzints  de  wil- 

dernis weigerde :  d'afgekloove  been- 
deren ,  op  hoopen  geflaepelt  ,  ver- 

ftrekten  tot  baeken  der  wederom 

leggen.    Boven  alle  munten  uit  d 
Auanares  ,  die  byzondere  krijgs 

liften  gebruiken  ,  om  haer  vyandei 
te  verfchalken.  De  kennis  dies  aen 

gaende  moeten  wy  dank  weten  An 
dreas  Dorantes ,  Alfonfm  Cafleüanus 
Steven  Azamor  en  weinige  overgeble 

venen  van  Pampfilus  Narvaez ,  die  ne 

gen  jaer  met  honger  en  kommer  hie om  ftreex  fworven.  Antomus Bfienis 

togt.    Onderruflchen  leed  hy  geen    van  welken  in  't  vervolg,  bragt  d< 
klein  ongemak  van  d'hagel-fteenen,!  laetfte  tijding  der  geiegendheid  vai ö  °  Com 
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(onibas  ,  over  -  een-komftig  met  de 
rouwe  befchrijving  ,  bereeds  gege- 

ven. Naeft  Conibas  volgt  Nieuw  Gra- 
nada ,  welke  naeni  Cornado  toe-pafch- 

teaen'trijkC/^o/df,  niet  nawaerheid 
befchreven  by  den  monnik  Marcus  de 
Niza ,  gelijk  zulx  wy dloopig  betoont 

word   door    d'oog-getuige  Cornado. Nieuw  Granada  dan  beftaet  uit  feven 

vlekken ,  binnen  d'omtrek  van  vier 
mijlen,  't  Voornaemfte  vlek  telt  twee 
honderd   huifen.    De   huifen   zijn 
meeft  vier  of  vijf  verdiepingen  hoog , 
uit  Heen  gebouwt.  De  kelders,  vaft 
geplaveyt,  verfttekken  tot  warme 
ftooven  tegen  de  koude.  Men  klimt 
tot  de   bovenkamers  lanx  ladders. 

d'Inwoondersgaen  naekt :  als  alleen- 
lijk dat  de  fchamelheid  en  't  boven 

lijf  met  kotoene  mantels  ,  vol  veel- 
vervig  beeld-werk  bedekt  word.  Zy 
leven  by  maiz ,  witte  erweten ,  hae- 
fen ,  konynen  en  vorder  wild-braed. 
Aen  een  meir  haelenze  fchoon  zout. 

De  "kalkoenen  ,  hoewel  zeer  fmae- 
kelijke   fpijs   verfehaffen  ,   worden 
flechts  gedood  om  de  vederen.    De 
boodem,  dodrgaens  vlak,  heeft  noch- 

tans aen  veel  oorden   bergachtige 
wegen.    De  weyden  zijn  buiten  ge- 
mein  graefig.  Beiren ,  tygers ,  leeu- 

wen, yzer-verkens  en  wilde  fwynen 

5 
|  maeken  den  reizigers  een  fchroom- 
I  achtige  togt.    Behalven  groote  her- 
|  ten  weyden  hier  fchaepen  ,  die  in 
;  groote  niet  wyken  voor  paerden : 
!  draegen     verwonderens  -  waerdige 
fwaere  hoornen  en  kleine  ftaerten. 
Wegens  de  veelheid  der  turkoifen , 
welker  Niza  gewag  maekt ,  konde 
Cornaro  geen  zeker  bericht  geven :  al- 
zoo  weinig  voor  fijn  aenkomft  de 
Granadenzers  haer  kin  deren  onder  de 
vijftien  jaeren,  en  oude  boven  defe- 
ftig,  nevens  de  voornaemfte  goede- 

ren ,  in  af-geleegen  plaets  hadden  ge- 
bergt.  OndertiuTchen  word  niet  ont- 

kent ,  dat  hierom  ftreeks  veel  tur- 
koifen vallen  :  want  op  de  togt ,  die 

Coronatus  na  Quivira  deed  ,  beleger- 
de hy  een  ftad  aen  een  groote  rievier. 

De  burgers,  onmagtig  fich  langer  te 
verdedigen  ,  verbranden  haer  man- 

tels ,  turkoifen  en  vordere  rijkdom  : 
vielen  tegen  de  Spanjaerden  uit  :  en 
ftierven  niet  ongewrooken.    Linde- 
lijk  draegt  Nieuw  Granada  geen  fruit- 
boomen  ;  maer  wel  kleine  cederen 

tot  timmering.    't  Landfchap  Toton- 
teac  leid  door  d'oorlog  verwoeft :  op 
d'oever   van    een  heet  meir  ftaen 
flechts  vijf  huifen.  In  't  rijk  Acucu  is een  klein  ftedeken,  alwaer  deftae- 
pel  kotoen  valt. 

Dertiende  Hoofd-ftuk: 

NIEUW-ME  X  ICO. 

Eftelijk  van  Nieuw  Granada 
leid  Nieuw  Mexico ,  ontdekt 

op  't  jaer  vijftien  honderd 
een  en  tachentig ,  door  een  Francifcae- 
ner  Augufiyn  Ruyz.  Defe  verkreeg, 
behalven  twee  monniken  fijner  orde, 
acht  foldaeten  tot  metgefellen  van 

Zonde  de  Corunna  onder-koning  over 
Sieuw  Spanje :  en  vertrok  uit  de  val- 

eyefant  Bartholomaws  na  't  landfchap 
ie  los  Tiguas  ,  alwaer  een  der  twee 

nonniken  by  d' ingezetenen  wierd 
dood  geflaegen.  Dit  veroorzaekten 
zulk  een  fchrik  onder  de  krijgs- 

knechten :  dat ,  fich  te  fwak  bevin- 

dende om  eenige  tegen -ftand  te 
doen,  voor-naemen  weder  te  kee- 

cen.  't  Hielp  niet,  wat  moed  Ruyz 

haer  inboezemden.    Hy  alleen  dan 
bleef  volftandig,  nevens  zijn  mede 
broeder  Francijcus  Lopez  en  vier  In- 
diaenen.  De  foldaeten  bragten  te  rug- 
ge  de  tijding  defes  toeftands  :  en  de- 

fe tijding  de  Francifcaenen  in  vrees. 
Weshalven  ettelijke  krijgs-knechten 
op  maeken  en  een  monnik  Bernardyn 
Beltran ,  die  derwaerds  trokken  tot 

by  ftand  der  noodlijdende.  Byditge- 
zelfchap  voegde  fich  vrywillig  Anto- 
nius  EJpenis ,  die  felf  een  groot  deel 
fijner  goederen  fpilde  aen  gewapen- 

de mannen  en  levens-middelen,  tot 
dereisnoodig.  Honderd  en  vijftien 
paerden  en  muilen  voerde  de  pak- 
kaedje.   Hy  reifde  recht  noordelijk 
uit  de  valleye  Bartholom&us :  vond, 

na 

Togt  van 

EJftenü. 
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Nie<*w- na  twee  dagen  ,  d'lndiaenen  Conchos , 
'T  in  hutten  dorps-gewijs  nedergeflae- 

gedenk - 

rvaerdig. 

Verfcbeide 
Indiaenfcfji 
•volkeren  in 
't  Noorder 

Am  erica ix-orden 

ontdekt. 

gen  :  zy  gingen  naekt :  leefden  onder 

caciques,  by  haefen  ,  harten  ,  konij- 
nen ,  maiz ,  calabaffen  en  meloenen  : 

verfcheide   rievieren  leverden  ver- 

fcheide  vifch  :  zagen  met  verwonde- 
ring de  kruifen  ,  die  de  Span)  aer  den 

oprechteden  ,   toen  de  Conchos  door 
tolken    wierden  onderweezen  van 

een   gekruifte  Heiland.    Efpenis  'm haerland  allenthalve  vriendelijk  ont- 
haelt ,  en  twee  en  twintig  mijl  geleid , 

geraekte  by  d'Indiaenfche  landaerd 
Pafaguates  ,   van  gelijke  inborft  als 
de  Conchos.   Die  fich  verftonden  op 

berg -werk  ,  oordeelden  alhier  veel 

zilver -mijnen  te  leggen.   Vier  dag- 
reizen togen  de  Pajfaguates  met  de 

Spaenfche,  tot  de  grenzen  der  losTo- 
bofos  ;    maer  defe  namen  ylinx  de 
vlucht ,  ter  oorzaek  voor  weinig  jae- 

ren  door  deSpanjaerden  leelijke  mif- 
handelingen  leeden.  Eindelijk  door 
de  tolken  bericht :  hoe  geen  ongemak 

te  duchten  hadden ,  quamen  te  voor- 
fchijn  :  en  bragten  Efpenis  dicht  by 
de  landpaelen  der  Patarabueyes.  Dit 
volk  bezit  een  ruim  geweft,  fteene 

liuifen ,  en  vlekken  in  gefchikte  orde. 
Swaere  rievieren  uit  het  noorden ,  en 

andere  die  in  de  Noordzee  uitwater- 
den  ,  leverden  overvloedig  allerley 

vifch  :  gelijk  ook   't  aerdrijk  wild- 
braed  ,  gevoogelt  en  voedzaem  ge- 
wafch.    In  zommige  poelen  flremt 
'tzoutwatertotzout.  De  ftrijdbaer- 
heid  der  ingezeetenen  kan  genoeg- 

zaem  af-gemeeten  uit  'traeuw  ont- 
hael ,  welk  de  Spanjaerden  genooten 

tereerfter  nacht,  als  hier  't  leger  ne- 
der-floegen;  want  fuik  een  feilen  in- 

druk deeden  de  Patarabueyes  :    dat , 

tenzy  de  wacht  haer  tijdelijk  ver- 
nam ,  niemand  'tleven  had  afgebragt. 

OndertufTchen  bleven  vijf  paerden 

in  de  loop  :  de  gequetften  maekten 

een  groot  getal.    Na  defe  torn  ,  na- 
menze  hertred  op  'tnaeftgelegen  ge- 

bergte. Efpenis  vaerdigde  derwaerds 
fijn  tolk  en  een  Indïaen  van  de  zelve 
landaerd  ,  om  bericht  te  doen  :  De 

Spaenfche  quamen    tot    niemands 
overlaft  :  zy  beliefden  af  te  flappen, 
zouden  minzaeme   vreemdelingen 

ontmoeten.    Te  lichter  wierd  zulx 

gelooft  ,  vermids  de  caciquen  eenige 
fchenkaedjen  ontfingen.    En  aldus 
geraektenze  tot  flilftand  :  geleiden 
de  Spaenfche  twaelf  dag-reizens  by 
een  rievier  op  ,  wiens  oevers  weder- 

zijds bewoont  waeren.  Thans  qua- 
men by  een  volk  ftaetig  gekleed,  by 

welk  eenige  kennis  Gods  fcheen; 

want  zy  wefen  na  den  hemel ,  noem- 
den den  Schepper  en  Onderhouder 

Apalito :  en  beduiden  foo  veel ,  datze 

dufdanige  wetenfchap  eertijds  ont- 
fingen door   d'  overgeblevenen  uit 

het  ongelukkig  leger  van  Pamphilm 
Narvaez,  over //om/izverdwaelt,  en 
eindelijk  herwaerd  gezukkelt.   Dii 
volk  vereerde  Efpenis  wel-toebereidc 
huiden.  Zedert  quamhy  binnen  eer 

groot  vlek  :   d'inwoonders  betoon- den fich  vriendelijk :  mangelden  te 
gen  koraelen  en  diergelijke  kleinig 
heden  konflig  gevlochten  pluimaed 
jen  uit  veel vervige  vederen ,  kotoenc 
mantels  met  wit  en  blaeuw  door 

mengelt.  By  gebrek  van  tolken  k on 
de  niet  vernemen  debenaeming  de 
fer  landaerd.  Wift  echter  te  toonei 
met  tekenen  ,  wanneer  haer  eenij 

koftelijk  gefteente  ter  hand  wierd  ge 
ftelt ,  en  gebragt ,  of  diergelijk  hae 

land  voortbragt?  Hoe  d' overvloei 
van  zulk  flag  te  vinden  was  in  eei 
landfchap  vijf  dag-reizens  weftelijl 
afgelegen  .Zy  (tonden  bereid  de  Span 
jaerden  derwaerds  te  geleiden  :   ge 
lijk  dan  zulx  naquam  en,  haer  gezel 
fchap  houdende  een  en  twintig  mij 
len  tot  hetnaefte  landfchap,  bewoon 

by  een  volk ,  wiens  naem  infchelijj 
niet  konnen  te  weten  komen.  Dri< 

dagen  hieldenze  alhier  halte  ,  ont 
haelt  met  gefchenken  en  danzeryen 
die  nacht  en  dag  duurden.  De  boo 
dem  verfchafte  overvloed  van  wild 

braed  en  aerd-gewafch.    De  berg 
werk -kundige    oordeelden    alhie 
rijke  goud -mijnen  te  fchuilen.   Z] 
hadden  naeuwelijx  dit  gelukkig  ge 

weft  achter  fich ,  of  geraekten  in  eei 
boffchaedje  vol  pijn-boomen ,  alwae 
vijftien  dagen  zoek  bragten ,  en  twe 

enfeventig  mijlen  afleiden,  zonde 

eenig  menfch  of  huis  te  ontmoeten 
Even  buiten  'tbofch  lag  een  kleii 

vlek 
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vlekje  van  hutjcns  uit  ftroo  gevloch- 
ten ,  en  in  dehutjens  goed  wit  zout 

en  meenigte  harten -huiden  konftig 
bereid,  d'ïnvvoondersdeeden  vrien- 

delijk onthael:  geleiden  de  Spanjaer- 
den ianx  de  rievier  del Norte  tot  Nieuw 

Mexico  toe.     De  rievier  Itond  aen 

beide  d' oevers  vol  abeelen,  noóten- 
boomen    en  wijngaerden.     Dit  ge- 
wafch  befloeg  in  de  breedte  drie  en 
meer  mijlen.  Twee  dagen  trokken- 
ze  door  defe  boffchaedjen  :  wanneer 

tien  volk-rijke  dorpen,  beide  d' oe- 
vers van  del  Norte  beflaende  ,  ont- 

dekten.  Meer  als  tien  duizend  zie- 

len gingen  Efpenis  te  gemoed.   En 
defe  verwonderde fich  foo  zeer  niet 

over  fuik  een  getal ,  als  wegens  haer 
vriendelijke  beleefdheid  en  burger- 

lijk gewaed  ;   want  zy  onthaelden 
hem  met  fpijfe  fmaekelijk  toebereid , 
gebraeden  hoenders  en  aengenaem 
aerd-gewafch :  de  kleeding  beltond 
uit  kotoene  mantels  ,    huiden   tot 

broeken  .genaeyt .  fehoenen  en  laer- 
zen  van  goed  leder.    De  vrouwen 

droegen  hair ,  gefchikt  gekemt  en  ge- 
vlochten, d'  Huifen ,  meelt  vier  ver- 

diepingen hoog ,  konftig  getimmert , 
en  in  nette  kamers  onderfcheiden , 
hadden  onder  -aerdfche  (roven  te- 

gen de  koude  des  winters.  Over  ie- 
der vlek  ftond  een  Cacique ,  wiens  lalt 

d'Alguaziles   uit-roepen  en  volvoe- 
ren.  Elke  wooning  had  een  tempel 

voor  den  duivel ,  welken  dagelijks 
fpijs  voorzetten.  Byde  wegen  Itaen 
hooge  kapellen ,  buiten  gemein  cier- 
lijk  gefchiidert ,  alwaer  fich  de  dui- 

vel verluftigt  ,  wanneer  uit  het  een 

dorp  trekt  na 't  ander.  Voorde  zaey- 
akkeren  zijn  portaelen  op  vier  zui- 

len ,  waer  onder  de  land  bouwers 

eten  en  een  middag -flaep  nemen. 
Haer  fwaerden  vol  fcherpe  keegels 
zijnbeftendig,  om  een  menfehover 
midden  door  te  houwen.    Boogen 
en  pijlen  konnen  veel  kracht  doen. 
De  fchilden  beltaen  uit  onbereide 

itieren  -  huiden.    Vier  dagen  bleef 

'Efpenis  alhier  Itil.    Voort -gereifcht 
quam  in  't  landfehap  de  los  Tiguas , bevolkt  met  feltien  vlekken.    Bin- 

nen 't  voornaemlte  Poala  lag  Augu- Jlijn  Ruyz ,  nevens  lijn  mede  broeder 
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|  Francifcus  Lopes  en  vier  andere  ge- 
|  zeilen  vermoord.  Weshalven'tvolk, 
:  bewuft  wegens  dit  mis- drijf,  en  be- 
j  ducht  voor  weer-wraek  ,  vluchte  na 

i  't  gebergte:  van  welkgeenzints  wil- 
j  de  afkoomen.    De  Spanjaerden  von- 

j  den  d' huifen  vol  leef-togt  en  eenig 
waerdig  berg -werk.    Doch    dewijl 
dood  waeren ,  die  zy  fochten ,  von- 

den  zommige   geraedzaemlt  d'af- 
togt  te  blaezen.    Efpenis  en  Beltran 
meinden  :  men  behoorde  't  werk  niet 
ten  halven  te  laeten  fteeken  :   op- 
waerds  lagen  verfcheide  landfchap- 

pen  ,  volgens  't  ingebragte  bericht der  lndiaenen ,  die  immers  noodwen- 

dig dienden  ontdekt :  't  leger  mogt 
hier  uit-rulten :  zy  wilden  met  wei- 

nige kloek  moedige  de  vordere  ont- 
dekking ter  hand  llaen.  Soogezeid, 

foo  gedaen.  Twee  dag-reizens  had 
Efpenis  afgeleid ,  wanneer  hy  in  een 
vruchtbaer  landfehap ,  ftootende  te- 

gen Cihola  ,   elf  vlekken  vond  ,  die 

meer  dan  veertig  duizend  zielen  uit- 
leverden, 't  Volk  droeg  gewaed  van 

huiden  en  cotoen :  eerde  ontaliijke 
beelden ,  en  ontfingen  de  Spanjaerden 
minnelijk.  Gelijk  onthael  genooten- 

ze  binnen  't  gewelt  los  Quires  ,  be- 
fpoelt  door  de  ftroom  del  Norte :  al- 

waer vijf  woonplaetfen  Honden  bin- 
nen ieder  onthieldenze  fich  Itijf  drie 

duizend  menfehen.     Dartien   mijl 
hooger  vondenze  de  los  Cunames ,  die 

vijf   vlekken   beiloegen.     't  Voor- naemlte cia  telde  acht  markten.  De 
huifen ,  met  kalk  befcreeken  en  veel- 
vervig  befchüdert ,  bevatten  ruim 
twintig  duizend  zielen,  alle  van  een 
befchaefde^  burgerlijke  ommegang. 
Zy  fchonken  aen  Efpenis  keurlijke 
mantels  :   Itelden  hem  voor  welge- 
zoode  fpijs :  toonden  rijke  metaelen, 
en  de  bergen  waer  uit  de  zelve  groe- 

ven.  Van  gelijke  inborft  zijn  d'in- 
woonders^  los  Ameies  ,  Iterk  dertig 
duizend,  bewoonende  feven  kolte- 
lijk-bebouwde  vlekken,  noord- we- 
Itelijk  van  Cunames  afgelegen.  Zedert 

trokkenze  tegen  d' onder -gang  der 
zon  :  vonden  't  heerlijk  dorp  Acoma 
op  een  hemels -hooge  rotze  ,  wer- 
vvaerds  een  eenige  toegang  lag ,  lanx 

een  trap  in  Iteen  gebikt.  Regen-bak- E  e  ken 
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van  drie 

Spanjaer- den. 

Dorp  Za 
qiiato. 

kenvergaederden  't  water:  of  zy  lei- den 't  uit  een  rievier  door  graften 

rondom  haer  zaey-akkers :  d'  oevers 
der  rievier  {tonden  vol  roozelaers. 

De  drie  dagen ,  dat  de  Spaenjche  hier 

{til  hielden ,  wierden  met  alle  fmae- 

kelijke  eed-waeren  beleefd  onthaelt. 

Ook  rechten  d'  inwoonders  een  fee- 
ftelijken  dans  en  aerdige  fpeelen  aen. 

Weftelijker  vier  en  twintig  mijl  ge- 
raektenze  binnen  'tlandfchapZawj: 

alwaer  d'op-gerechtekruifen  ,  tot  die 
tijd  over- gebleven  ,  getuigden  van 
Cornaro :  uit  welkers  gezelfchap  fich 

hadden  weg  gepakt  Andreas  deCuyo- 
can ,  Cafpér  de  Mexico  en  Antonius  de 
Guadaiaiara.    Defe  op  Zuny  (  anders 

ook  genaemt  Cibola  )  neder -geflae- 

gen ,  fpraeken  d'  Indiaenfche  tael  be- 
ter dan  haer  moederlijke  .:  deeden  be- 

richt :  hoe  feftig  dag-reizen  vorder 

een  woelt  meir  lag,  welkers  oevers 

verfcheide  heerlijke  vlekken  ver- 
toonden ,  bewoond by  een  volk ,  dat 

goude  arm-ringen  en  oor-cieraeden 
droeg.  Francijcus  Vafques  had  de  togt 
derwaerds  hervat ,  ten  zy  door  de 

dood  verhindert  was.  Uit  ditbefcheid 

fchepte  Efpems  moed,  om  een  torn 

te  wagen  na  zulk  een  rijk  land;  maer 

de  monnik  Beltran  en  't  meefte  ge- 
volg {temde  de  reis  af.   Pal  echter 

{tont   Efpems  met  negen  gezellen. 
Beltran  dieshalven  neemt    voor  te 

rugge  te  trekken,enEj^»«  na't  gezei- demeir.  Anderhalf  honderd  Indiae- 
nen  uit  Cibola  hielden  hem  gezelfchap. 

Ses  en  twintig  mijl  voort  -gereift-, 
vonden  een  volk-rijk  landfchap :  aen 
welkers  grenzen  foo  haeft  naderden , 

kreegen  de   weet :    indien  wilden 

dood-geflaegen  worden,  fouden  de 
voeten  binnen    verbooden    paelen 

zetten.  Onaengezien  zulk  een  bloe- 

dig verbod ,  wilt  Efpems  door  de  aen- 
kundiger,  begiftigt  metfchenkaedje 

voor  de  cacique ,  foo  veel  te  verrich- 
ten :    dat  de  toegang  wierd  vryge- 

.  (telt.  Ja  de  dorpelingen  van  Zaguato 

ftrooyden  meel  op  d'aerde,  over 
welke  de  Spaenfche  paerden  {tapten. 
E/penis  kreeg  op  fijn  vertrek  veertig 
duizend  kotoene  -  mantels  en  veel 
zilverwerk  :  zond  de  pakkaedje  en 

gefchenken  met  vijf  lijf-knechten  en 

I  alle  de  Cibolafche  Indiaenen  na  Cihola 

te  rugge.  Hy  behield  Hechts  vier 
met  -  gezellen  en  een  gidze  :  trok 
wettelijk  een  en  veertig  mijl :  vond 
een  berg ,  tot  welkers  kruin  een  open 

wegleyde  :  en  haeldemet  eigen  han- 
den zilver-rijke  aerde  uit  de  mijnen. 

In  't  gebergte  woonden  verfcheide 
volkeren ,  alle  even  minzaem :  zora- 
mige  hadden  haer  huifen  lanx  twee 

rievieren  ,  tamelijk  groot:  d' oevers 
ftonden  vol  druif- draegende  wijn- 

gaerden ,  nooten-boomen  en  vlafch. 
Zy  beduiden  :  hoe  dichte  by  een 

ftroom  acht  mijl  breed  na  de  Noord- 
zee vloeyde ,  alwaer  prachtige  palei- 

fen  ieders  oog  in  verwondering  weg- 

rukten. E/penis,  door  eén gemakke- 
lijke weg  na  Cibola  gekeert,  vondal- 

daer  niet  alleen  d'af-gezondenenuit 
Zaguato ;  maer  ook  Beltran ,  nevens 
de  vordere  krijgs-magt.  Zy  hadden 
fich  foo  lang  laeten  ophouden  ter 

oorzaek  een  buiten  gemein  goedont- 
hael  ontfingen  ;  doch  {tonden  nu, 

volgens  haer  eerfte  voornemen  ,reis- 
vaerdigt'huifwaerd.  Zulx  Ef penis  t\- 
leen  bieef ,  uit-gezondert  acht  fol- 
daeten ,  die  lijf  en  leven  met  hem  wil- 

den waegen.  De  togt  ging  wederom 

by  de  rievier  delNorte  op.  EJpenis  be- 
fichtigde  vorders  (  na  een  vriendelijk 

affcheid  van  de  cibolaefers  ,  verzoe- 
kendefijn wederkomft  in  fterker ge- 

tal )  de  landfchappen  de  Us  Guires  en 

Hubates.  't  Gebergt  van  Hubates  heeft 
veel  pijn-boomen ,  cederen  en  rijke 

mijnen,  d' Ingezeetenen  ,  met  be- fchilderdecotoene  mantels  bekleed, 
bewoonen  koftelijke  huifen  ,  vijf 

vierkanten  hoog.  Voor  't  rijk  los  Ta- 
mos  {tieten ze  't  hoofd;  want  niet  toe- 
gelaeten  wierden  over  de  grenzen  te 
komen.  Weshalven ,  dewijl  weinig 

in  getal  en  verfcheide  ziek  waeren , 
geraedzaemft :  over  de  ftroom  de  las 
Vaccasf  wegens  demeenigte  koeijen 
alfogenaemt)  na  de  rievier  Conchos,  en 
voors  de  vlekke  Bartholomeus ,  alwaer 

de  togt  begon,  te  vertrekken.  Hier 
verftond  Efpenis ,  dat  Beltran,  lang 
voor  fijn  aen-komft ,  na  Guadiana  den 

weg  was  in  geflaegen.  Doch ,  (om  na- 
der de  gelegendheid  van  Nieuw-Me- 

xico  te  verftaen,  waer  op  Rujz,  EJpenis 

en 
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en  Beltran  enkel  ijk  toe-leiden)  'tzal 
dienftigzijn  van  d'eerfte  ooriprong, 
foo  d'hiitoorien  toe-draegen,  tebe- 
ginnen.  d'Oudfte  bevoikers  van 
't  noordelijk  Americaenfche  gedeelte 
Nieuw-Spanje ,  droegen ,  wegens  haer 
toomeloofe  woeftheid  ,  de  benae- 

ming  Chichimecas.  De  hooien  in  rot- 
zen  en  bergen  dienden  tot  verblijf- 
plaetfen;  de  mollen ,  konijnen  haeg- 
difïen  ,  Hangen  ,  wormen  ,  kruiden 

wortelen  ten  fpijs.    Terwijl  de en 

.  vrouwen  op  de  togt  den  mannen  ge- 
zelfchap  hielden ,  zlingerden  de  kin- 

deren in  gevlochte  korven  aen  boom- 
takken. Geen  fweem  van  land-befiier 

was  te  vinden  ,  by  die  enkelijk  leef- 
den zonder  zamen  -  wooning.   Alle 

akkers  bleven  onbebouwt  :  ter  tijd 
toe  de  Navatlacas  uit  Nieuw-Me  xico , 
verdeelt  in  twee  geweften  Aztfan ,  een 

reyzigers-huifvejling,  en  Teuculhuacan, 
een  landfchap  van  herkomflige  uit  god- 

delijkevoor- ouder s ,  na  Nieuw-Spanje 
verhuifden.  Thans  geraekte'tzaedin 
d'aerde.    Defe  Navatlacas  ,  gewend 
huilen  tebewoonen,  af-goodery  met 
beelden  te  plegen  ,  landen  te  ploe- 

gen ,  gefchikte  beftiering  te  gehoor- 
zaemen,  waeren  verdeelt  in  fes  ge- 

dachten :  ieder  gedacht  bezat  (ij naf- 
gebaekte   land-ftreek.    Hierom  als 
noch  doorgaens  in  Mocvcofesgefchil- 
derde  kuilen  vertoond  werden ,  waer 

uit  de  fes  Navatlacas  te  voor-fchijn 
quamen.  De  tijd,  wanneer  Nieuvo- 
Mexico  verlieten ,  brengen  de  keuri- 

ge tijd-rekenaers  op 'tjaer  negen  hon- 
derd en  veertig.  Zyfpilden  aen  haer 

togt  tachentig  jaer,  die  anderzints 
in  een  maend  konden  af-leggen.  De 
oorzaek  der  zammeling  ontftond: 

dewijl  ftch  t' ellekens  neder  (loegen , 
alvvaer  vruchtbaere  landouw  vonden; 
doch  door  haer  duivels,  zichtbaer 

verfchijnende  ,  gewaerfchouwt   tot 

vertrek,  kraemde  t'ellekens op :  foo 
nochtans ,  dat  niet  alleen  oude ,  mag- 
teloofe ,  kranken  en  oplichters  over 
de  felve  aldaer  lieten  blijven;  maer 
ook  prachtige  gebouwen  :  de  bouw- 

vallige o  ver- blij  f  fels  zijn  als  noch  te 
vinden  op  den  weg,  lanx    welken 
trokken.  De  fes  geflachten  verdeel- 

den fich  aldus.   Vier  legerden  fich 

rondom  't  groote  meir  van  Mexico- 
De  Suchimikos  namen  de  zuid-kant 
in  :  en  bouwden,  behalventweean- 
derefteden,  eenhoofd-ftad  na  haer 
naem.    Defgelijx  deeden  de  Chalcas 

ten  noorden.  De  Tepanecas  'm  't  we- llen (lichten  Azcapyzalco  ,  foo  veel 
gezeid  als  een  Miren-hol,  wegens  de 
meenigte  der  inwoonders.  d'Oofte- 
lijkehoek  befloegen  de  befpraekte 
Culhuaes.  Ieder  benaeming  heeft  een 

byzonderebeteikenis;  want  d'eerfte 
beduit,  volk  van  hloem-akkeren  •.  de 

i  tweede  volk  van  monden  :  de  derde 
volk  van  bruggtn  :  de  vierde ;  krom- 

volk. Zedert  trokken  de  Tlatluicas, 

een  plompe  landaerd,  over 't  geberg- 
te aen  d' ander  zijde  des  Mexicofche 

meirs   :   en   timmerden  verfcheide 
vlekken  op  een  heete  vruchtbaere 
grond.  Haer  hoofd-plaets  kreeg  de 
naem  Quahunachua  ,  een  hoodem ,  daer 
eens  arends  Jlernme  geluid  geeft.    De 
Tlafcaltecas   reifden    tot  onder    de 
fneeuw  bergen ;  welker  een  tufichen 
Mexico  en  de  los  Angelos  een  yzelijke 
brand  hemelwaerd  fmijt.  Alhier  wijd 
en  zijd  verfpreid ,  bouwden  verfchei- 

de dorpen ,  en  de  ftad  Tlafcala.  Dit  is 
de  landaerd  ,  die  den  Spanjaerd  toe- 

viel, door   wiens  byftand  hy  fich 
meefter  rnaekte  van  Mexico :  waerom 

ook  als  noch  tol-vry  vvoonen.  Wan- 
neer defe  fes  geflachten  herwaerds  uit 

Nieuw-Mexico  over-quamen,  deden 
de  Chichimecas    den   vreemdelingen 

geen  tegen-ftand;  maer  verbergden 
fich  op  (leen  rotzen.  Niet  alle  even- 

wel genooten  zulk  een  ruft;  want  de 
Chichimecas ,  die  voor  de  Tlafcaltecas 
plaets  hadden  in  geruimt,  hervatten 
moed  :  en  ,  dewijl  op  haer  reuzen- 
krachten  (leunden  ,  greepen  de  wa- 

penen in  de  vuift.'tHad  met  de  Tlafcal- 
tecas gedaen  geweeft ,  ten  zy  een 

trouwloofe  lift  wel  befloeg;  wanton- 
der  vriendfehaps-fchijn   overvielen- 
ze  d'  ontwapende  Chichimecas  t  zulx 
niet  een  te  lijve  bleef.  Jofeph  de  Acofta 

getuigt :  hoe  hy  ,  op  't  jaer  vijftien honderd  fes  en  tachentig,  binnen 
Mexico  een  graf  gezien  heeft,  in  welk 
een  Chichimeca  lag  :   wiens  kies  de   Eengrme 

groote  eens  mans  vuifthaelde:  d'ove- reus- 
rigeledemaeten  waeren  naover-een- 

Ec  2  kom- 
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komftigegelijk-maetigheit.Zedertdel  end'hexe  methaer  aen-hang  af-fnij- 
zegenby  de  Tlafcaltecas  bevochten,  ]  den.  Defe  aldus  verlaeten  ,  fticht 

leefden  de  voor-noemde  fesgeflach-    aldaer'tvlekMd//Wcö,  by  tovenaers bewoont.  OndertufTchen  verfwakte 

'cheirhand  overhand  :  alfoo  'teile- 

kens aller  wegen  volk  achter-lier. 

Men  vondgeraedzaemft'op  Tula  uit 
te   ruften.    Een  groote  rievier  be- 

fproeyde  't  land.  Uit  laft  des  duivels 
af-gedamt,  flroomde  rondom  den 
berg  Coatepec  ,  en  maekte  een  ruim 
vifch-rijk  meir.  'tMeir,  beplant  aen 
den  oever  met  willigen,  populieren 

en  elfen,  was  t'aengenaemer  door 

't  gevoogelt ,  in'tgeboomt  neftelen- 
de.  Vele  vonden  nu  zulk  een  ver- 
maek  :  dat,  warfch  van  reizen,  alhier 
voor-naemen  te  blijven.  Oe  vel  nam 
Viztlipuztli   foodaenige  toeleg    op. 
Gebood  den   dam  te  breeken,  en 

't  water  aen  d'oude  boezem  te  herftel- 

len.  Dreigde  de  laf-hartige  fwaer  te 
(haffen,  's  Nachts  ging  aen  een  oord 
des  leger-plaets  een  yzelijk  moord- 
gefchrey  hemelwaerd.  De  morgen- 
ftond  ontdekte  een  groote  meenigte, 

menfchen   uit   welker  op-getarnde 

ten  in  onderlinge  vreede.  Zy  verbon 
den  elkander  te  naeuwer  door  hou- 

welijken.  Ook  hielden  fich  d'overige 
Qrichimecas  op  of  omtrend 't  geberg- 

te :  lieten  de  nieuwe  bevolkers  ge- 
ruft zitten  :  ja  namen  zelf  eenigege- 

fchikte  zeden  te  mets  van  haer  over : 

zuk  nu begonde hutten  te  bouwen: 
overilen  teverkiefen  :  en  na  wetten 
te  leven.  Drie  honderd  en  twee  jaer 

bezaetenze  nu  Niemv-Spanje  :  wan- 
neer een  fevenfte  geflacht ,  uit  Aztlan 

en  Teculhuacan  ,  ftrijdbaer  en  burger- 
lijk ,  te  voorfchijn  quam.  Haer  duivel 

Viztlipuztlibeloofde een  over-magtig 

gebied ,  indien  na 't  land ,  by  d' andere 
fes  geflachten  bewoont ,  verhuifden. 
In  een  bieze  arke  wierd  Viztlipuztli 

door  vier  voornaeme   priefters  ge- 
draegen.  Aen  defe  gaf  hy  te  kennen, 
werwaerds     en    wanneer     zouden 

voort  trekken  of  ruften.  Soo  meenig- 
mael  elders  ftil-hielden  ,  bouwdenze 

in  't  midden  des  legers  een  tente  voor 

den  afgod,  geplaetft  op  een  outaer.  f  borften  d' harten  waeren  uit-gerukt. 
Thans  bezaeydenze  d'aerde;  doch  De  verfchoonde  reifden  voort  na 

indien  d' afgod  voord'oogft  laft  gzUChapultepec  :  alwaer  fich  ïn'tgeberg 
tot  den  optogt ,  bleef 't  ge  wafch  ftaen voor  de  ouden  en  zieken.  Mexy ,  van 
welken  de   naem   Mexico  afdaelt, 

geleide  eindelijk  't  heir  binnen  'tland- 
fchap  Mechoacan ,  vol  vifch-rijke  mei- 
ren  .    De  vermaekelijke  grond  lokte 

ieder  aen,  om  vafte  wooning  tene- 
men;doch  Viztlipuztli  ftond  het  geen- 
zintstoe.    Alleenlijk  vermogtenze 

eenig  volk  alhier  te  laeten  onder  be- 
ding :  datmen  de  klederen  derbiy- 

vende  ,  wanneer  in  't  meir  Pazcuaro 
baeden,  zouden rooven,  engefwind 

't  leger  ftillekens  op-breeken .  De  be- roofden namen  fuik  eendiefftal  met 

foo  diepe  wrok  op  :  dat  zedert  tegen 
de  Mexicanen  een  onfterfelijke  verbit- 

tering voeden.  Mexy  vorderde  reis ; 
doch  niet  zonder  groote  fporreling; 
want  alfoo  Viztlipuztlies  zufter ,  die 

geduurig  't  heir  groote  fchade  toe- bragt  door  toveryen  ,  na  goddelijke 
eer  ftond  :  openbaerde  Viztlipuztli 
in  een  droom  aen  een  der  arke-dra- 

gers  :  't  leger  zoude  ftil  vertrekken, 

te  fterkten  tegen  de  volkeren  ron- 
dom her ,  welke  Copil  zoon  der  Ma- 

linaleofche  tovereffe  op-ruyde.  En 

eerlang  trokken  de  Tepanecas  en  Chal- 
cas  tegen  de  nieuwe  gebuuren  te  veld. 

Bloedig  ging  deftrijd  toe.  Vitzilovitli 
voerde  't  Mexicaenfche  heir  :  drong 
tegen  deflag-ordens  derTepanecas  ̂ n 
Chalcas  held-daedig  in  :  zulx  de 
vyandlijke  geleederen  ontflooten  : 
en  hy  voor  't  volk  ruim-baen  maekte , 
hoewel  met  fijn  dood,  om  zeeghaftig 
te  trekken  na  Culhuacan.  De  vorft  van 

dit  landfchap  ruimde  op  haer  ver- 

zoek ,  een  woon-plaets  in  aen  't  witte 
water  Tkaapan ,  welkers  oevers  grim- 
melden  van  adderen  en  Hangen  :  ten 
einde  defe  vreemdelingen  alhier  om 
halsraekten.  Geheel  anders  viel  het 

werk  uit;  want  zy  aten  zonder  hin- 
der't  vergiftig  ongediert;  enmeften 

d'onvruchtbaere  grond,  dat  rijken 
oogft  gaf.  Ieder  wilde  gaerne  vafte 
woon-plaets  maeken,  na  foo  veel 

omfwerving,  indien  Viztlipuztli  't  ver- blijf 
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blijf  goed-keurde.  Defe  in  'ttegen- 
k'  deel  gafte  kennen  :  men  moeft  een weg  tot  heerfchappy  openen  door  de 
wapenen ,   en    een    Cülhuacanfche 
dochter  ten  godinne  verheffen.  Des 
caciques  dochter  van  Culhuacan  hier 
toe  verzocht ,  wierd  den  vreemde- 

lingen met  prachtige  cieraedjen  en 
ftaatelijk  gevolg  over-gelevert.  Soo 
haeft  zy  Ticaapans    ftrand    betrad, 

wierd  levendig  gevilt  :  't  vel  gevuld : 
't  gevulde  vel  Tocci  genaemt:  en  gods- 
dienftigaen-gebeden.  Doch  niet  ver-  j 
genoegt  met  dufdaenige  wreedheid, 
ontbieden  de  vader :  op  dat  fijn  doch- 

ter ,  ten  goddelijke  waerdigheid  ver- 
heerlijkt ,  bezochte.   De  genoodig- 

de  quam  af,  niet  zonder  fwaer  ge- 
volg :  wierd  geleid  in  een  donkere 

kapelle  ,  alwaer    met  't  brandende 
wierook  kennis  kreeg ,  dat  de  godin- 

ne niet  anders  was,  als* 't  vel  fijns 
dochters ,  binnen  vol  vulzel  gepropt. 
De  vader,  ziedende  van  klemmende 
hart-zeer,  valt  zulke  wreede  mis-han- 

delaers  op  't  lijf,  die  tommelinx  de 
vlucht  namen  tot  de  plaetfe,  alwaer 
namaels  Mexico  bouwden. Te  vooren 

ismeenig  werf  verhaelt  van  de  beftier- 
der  der  genoemde  reis  Viztlipuztli-. 
't  zal  dieshalven  dienftig  zijn,  een 
nader  befchry ving  hier  af  te  geven  . 
Dit  was  een  houte  beeld,  nadege- 
daente  eens  mans,  gezeten  opeen 
blaeuwe  fchabel,  onderfleunt  door 

een  ros-baer,  aen  welker  ieder  uiterfte 

hoek  een  ftok  met  een  flange-kop  uit 
fteekt.  't  Voor-hoofd  ftond  blaeuw 
gefchildert  :  een  flreep  van  dierge- 
lijke  verve  ging  over  de  neus,  reikte 

totbeided'ooren.  Op 't  hoofd  blonk 
een  koftelijk  pluimaedje  :  d' einden 
beftaende    uit    gebruineert    goud, 
maekten  den  veder-bofch  t'aenzie- 
nelijker.  De  flinker- hand  hield  eei» 
witte  rondas,  met  vijf  vederen  be- 

plakt :  boven  ftak  eèn  laurier- takj en 

uit.  Nevens  't  fchild  lagen  vier  pijlen, 
uit  den  hemel  gezonden.  De  rechter- 

hand bevatte  een  leen-ftok  vol  blaeu- 

we ftreepen  ilangs-gewijs  gekronkelt. 
Achter  de  fchouders  flaeken  vleuge- 

len op-waerd ,  niet  ongelijk  der  vle- 
der-muifen.    De  oogen  rond  en  de 
mond  tot  d'ooren  opgefpart  maekten 
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I  't  beeld  afgrijzelijk.  Maer  aldermeeft, 
I  de  bek  in  de  buik,  gaepende  zeer  wijd 
vol  tanden  ■  in  de  bord  glinfterden 
twee  vuurige  oogen,  en  onder  d'oo- 
gen  trok  de  neus  duizend  fronzen. 
De  voeten  eindigden  tot  klaeuwen. 
Doch  de  voornoemde  fchabel  was 
behangen  met  koftelijke*  kleinood- 
jen  ,  goud  ,  rondaflen  en  fchilden  van 
veel-vervige  pluimen   gevlochten. 
Zelden  wierd  't  gordijn  opgefchoo- 
ven  achter  welk  d' afgod  fchuilde. Nevens  Viztlipuztli  ftond  gemeinelijk 
een  minder  beeld  Tlaloc  ,   en  de  go- 

dinne Tocci  dochter  van  Culhuacans 

vorft  ,  uit  's  duivels  laft  gevilt.  Ze- dert  meinden ,  dat  nooit  aengenae- 
mer  verfcheenen  voor  haer  goden , 
dan  bekleed  met  eens  menfchen  huid. 
Ook  hieldenzegeen  offer  waerdiger , 
als  't  hart  levendig  te  rukken  uit  de borft  der  vyanden :  zedert  de  duivel 
aldus  moorde  ,    die  tot  Tula  wilden 
verblijven.  Doch  Tocci  had  een  zoon  Wonderlijke 
zeer  genegen  tot  dejagt:  fijnsefchil-  f°t7yr 
derde  af-beeldfel  wierd  by  deTlafca-  ï£?£ 

lazers,  tuffchen  'tgeblaes  op  kornet-  d'afsed 

ten  en  bazuinen  om-gedraegen ,  niet  'vmdeja^:- zonder  een  groote  meenigte  volks, 
na  een  prieel  op  een  hooge  berg. 
't  Prieel,  gevlochten  uit  groene  tak- ken ,  vertoonde  midden  weegs  een 
outaer  ten  ruft  des  afgods.    Onder- 
tuffchen  omringden  de  zamen-ge- 
vloeyde  den  voet  van  'tgebergt,  en flaeken    alle    ftruiken  rondom  in 
brand.    Te  gelijk  ging  een  veld-ge- 
fchreeuw  op,  behalven  't  geluid  van 
verfcheide  zang-tuigen,  't  Wild  ver- 
fchrikt,  vlood  na  den  top  :  en  wierd 
meer  en  meer  door  de  meenigte  toe- 

dringende bezet :  zulx  eindelijk  by 
duizenden  voor  den  outaer  van  Toccis 

zoon  ten  ofïèr  geflagt  neder -ftorten. 

Thans  geraekte  d' afgod   wederom 
binnen  fijn  tempel:  en 't  volk  bereide 
'tgevange  wild  tot  een  feeflelijke 
maeltijd.    Immers  foo  grooten  eer- 

biedigheid   droegenze    Tezcatlipuca 
toe ,  ter  oorzaek  de  zonden  vergaf. 

d'Afgod,  gemaekt  uit  een  git-fvvarte 
blinkende  fteen ,  droeg  koftelijk  ge- 
waed ,  goude  oor  ringen ,  in  d'onder- 
fte  lip  een  zilverefchacht,  zomtijds 
vertoonende  een  groene ,  zomtijds 
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eenblaeuwe  pluim  :  't  onderfte  hair 

gegefpt  met  een  goud-gebruineerde riem,  wiens  einde  een  goude  oor 

had  :  op  't  oor  ftond  een  rook  ge- 
fchildert ,  welke  beduide  de  gebeden 
van  bedrukte  zondaers  :  voorts  hing 

deriem  volpeerlen,  en  om  denhals 

een  juweel  den  borft  bedekkende,  ge- 

lijk ook  een  groene fleen  den  navel: 

goude  arm-ringen  vercierden  d' ar- men. De  flinker-hand  hield  een  wae- 

yer,  gemaekt  van  een  goude  plaet, 
waer  uit  veel-vervige  vederen  (laken : 

de  plaet  glinfterde  gelijk  eenfpiegel, 

en  in  defpiegelbefchouwde  Tezcatli- 
puca  alle  weereldfche  zaeken.    Om 

mifdrijven  te  wreeken  hield  de  rech- 
ter hand  vier  pijlen.  Sijnfeeftwierd 

alle  vier  jaeren  eens  plechtelijk  ge- 
houden. Doch  de  zelve  afgod  ftond 

ook  geftelt  over  honger,  droogte, 

Tweede     Boek: 
onvruchtbaerheid  en  befmettelijke 

ziekte  :  en  had  dan  een  gantfchver- 

fcheide  geftake.  Hy  zat  op  een  fcha- 
bel,  achter  een  roode  gordijn,  ge- 
borduurt  vol  doods-hoofden  en  been- 

deren. Zijn  licchaem  pek-fwart; 

't  hoofd  vol  quartels- vederen  beftee- 
ken,  een  r  ondaftè  uit  welke  vier  pijlen 
ftaeken  in  de  flinker-hand  ,  en  een 

roede  in  de  rechter ,  maekte  't  beeld 
af-fchouwelijk.  Quetzaalcoalt  droeg 

zorge  voor  de  koopluiden.  Geplaetft 
binnen  een  hooge  tempel,  had  eens 

mans  gedaente,  behalven  'taenge- 
ficht ;  want  dit  geleek  na  een  vogels- 

kop met  roode fnebbe,  kamme,  lel- 
len, bek  vol  tanden  en  een  languit- 

fteekende  tong  :  op  't  achter-hoofd 
ftond  een  mijter :  omdebeenenflin- 

gerden  zijde  koufe-banden  vol peer- 
len. 

Veertiende  Hooft-ftuk : 

KIEUW-GJLICIEN. 

Befehrijving 
va»  Nieuw - 
Gcdicien. 

leuvo-Galïcien  ,  anders  ook 

genaemt  Guadalaiara ,  na  de 
hooft-ftad ,  en  Xalifco  na  een 
voornaem  landfchap ,  fcheid 

van  Nieuw-Spatje  omtrend  d'  haven 
Navidad^n'tmQitChiapala :  ten  noor- 

den enten  deelenook  wettelijk  leid 

het  onbekend:  tegen  zonnen-onder- 

gangfyoelt  de  Zuider-Oceaen  :  dekuft 
in  lengte  is  twee  honderd  en  feventig 

mijluit-geftrekt,  en  doorgaens  be- 

woont ;  begrijpt  de  geweftenGWd- 
laiara, Xalifco, los Zacatecas  ,Chiamtia, 
Cu//acan,Ianeuva,Bizcaja  en  Cinaloa.  By 

de  zoomer-  hooy-  en  oogft-maend 
valt  fwaer  water  en  donder ;  doch 

klaert  doorgaens  fchielijk  op. '  s  Mor- 
gens dauwt  het  geweldig  :  de  rijp 

ontdooyt  haeftig.  Nooit  is  de  lucht 
befmet:  zulxdemeefte  inwoonders 

een  hoogen   ouderdom   bereiken, 
't  Land  leid  elders  vlak  en  zandig, 

of  ook  kleyachtig;  maer  meeft  rijft 

het  met  fteen  klippen  en  gebergt ,  be- 
fchaduwtvanfwaere  pijn-boomen  en 
eiken ,  waer  onder  meenigte  wolven 
haer  onthouden ,  die  dagelijx  groote 
fchaede  toe-brengen:  gelijk  infchelijx 
de  beeten  van  fchorpioenen  en  mou- 

ftieken.  Zap  uit  queen  gedrukt  ftilt 

de  pijn  door  fchorpioenen  verop- 
zaekt  :  tegen  't  tweede  quaed  helpt 
azijn  en  citroene  -  vocht.  Ook  valt 

hier  een  groene  fteen ,  welkers  ge- 
neezende  kracht  byzonder  werkt  op 

't  graveel.  Goud- mijnen  heeft  nie- 
mand noch  ontdekt.  Zilver  en  kopet 

word  overvloedig  uit  -  gegraeven . 

'tZoud  komt  van  regen- water.  Gant- 
fche  bofTchaedjen  groeyen  hier  van 

tunas  of  Indifche  vijge-boomen ,  on- 
derfcheiden  in  fes  zoorten.  d'Eerfte; 
by  de  Portugeejen  cardon  genaemt, 

heeftfcherpe  diftelen,  dikke  bladeren 

vol  ly  machtig  zap ,  een  wei-riekende 
bloem,  lang -werpig- ronde  vrucht, 
met  een  oranje-appèls fchelle  bedekt, 
>dunne  wortels,  en wafchtby andere 

boomen  op.  De  vrucht  beftaet  bin- nen uit  wit  zappig  en  fmaekelijk 
vleefch ,  vol  blinkend  fwart  zaed . 
De  tweede  draegt  een  ronde  (tamme, 
en  de  ftamme ,  takken  vol  gefternde 

diftelen,  hangende  benedehwaerd : 
de  bloemen  wit  achtig  groeyen  recht 

op  uit  de  takken.  De  vrucht  fcheelt 
niet  van  de  cardons ,  alleenlijk  is  klein- 
der.  Caxabu  maekt  de  derde  flag:  fchiet 

op 



)p  tot  een  groote  boom  met  fteeke- 
ige  takken ,  beftaende  uit  zamen- 

$egroeyde  boiletjens.  A  en  d'  uiterfte 
opwafcht  een  groote  witte  bloem  . 
De  vrucht,  eens  foo  groot  als  een 

;anfen-ey  ,   is  aengenaem   verkoe- 
ende.    De    vierde   zoort  met  een 

echte  ftam ,  vol  doornen  ,  loopt  in 
I  hoogte  dunner  en  dunner  toe :  aen 
c  einde  der  dunne  takjens  brengt  ie- 
ler  dik  blad  een  ander  voort,    't  Pit 
Ier  ftam  ,  vol  wonderlijke  huisjens, 
s  broofch  gelijk  een  vlier- boom. 
t  Houd  aengeflooken  verftrekt  voor 
oorzen.    De  vijfde  cumbeba  groeyt 
lit  dunne  wortels,  met  drie- of  vier- 

hoekige dikke  bladeren  ,  vol  geele 
teekels.  De  bloem  is  weinig  klein- 
ler  als  der  voorige  :  de  vrucht  lang- 
^erpig-rond ,  hard  en  rood :  't  vleefch 
vit ,  zappig  en  tot  geringe  klonten 
pnien  geftremt  ,  gelijk   bevroore 
heeuw.    De  doornen  der  cumbeba 
reiïenfoo diep,  datnaeuwelijxkon- 
ïen  uitgehaelt.    En  defe  zoort  van 
una-s  brengt  cochinilje  voojt.    Cochi- 

nilje  is  een  wor  mtje ,  welk  groeyt  on- 
der 't  blad  van  cumheha  ,  en  met  een 

vliesjen  bedekt  word."  Konftig  afge- noomen  ,  droogt  in  de  zon  :  en  ge- 
droogt  dient  voor  een  koftelijke 
koopmanfchap.   Jofeph  dAcofta  ge- 

tuigt :  hoe  de  Spaenfche  vloot ,  op 
'tjaer  vijftien   honderd  feven   en 
tachentig,  na  Spanje  voerde  voor  twee 
honderd  drie  en  tachentig  duizend 
feven  honderd  en  vijftig  reaelen  van 
achten  aen  cochinilje.    Eindelijk  be- 
behoort  tot  de  laetfte  flag  der  tunas  de 
ururumbeba ,  met  een  rechte  ftam  vol 
diftelen  wanfchikter  orde,wiens  top 
een  bofch  dikke  doornachtige  bla- 

deren ,  niet  ongelijk  der  palm-boo- 
men ,  vertoont :  word  alleen  gevon- 

den in  dorre  plaetfen ,  verre  van  zee 
afgelegen.     Voorts  draegt  Nieuw- 
Galicien  weelderiger  quee-appelen , 
peeren,  granaeten,  vijgen,  peerzi- 
ken,  abricoofen ,  milcatons ,  en  an- 

dere vruchten  uit  Spanje  herwaerds 
o  ver-ge  voert,  als  in  Spanje  zelf.  En 
even  foo  wel  flaegen  de  peulen,  gerft, 

rog- 
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Tweed 

drisderley 

fag. 

roe&e  en  tarwe.  Dewoitzlcajlamuela 

yerfchaft  beter  voedzel  voor  de  ver- 

kens,  dan  d' akers.  Doch  boven  alle 

onde'r-aerdfch  gewafch,  hoedaenig 

alhier  ge  vonden  worden,  namentlijk  I 

xiquiMas ,  yuca,  cochuco,cavi ,  totora 
en  mant,  munt  uit  de  wortel  batata , 

tZr!        vet,  toeten  windig:  zy  kruipt  met 

een  taeye  en  groene  ftruik  over  de 

grond,  en  wortelt  over  aldoor  nieu-
 

we veezeltjens  buiten  geel  en  binnen 

vol  melkachtige  zap  :  'tbladfweemt 
na  een  hart,  en  is  boven  bleek-geel 

en  onder  grijs.  In  d'  affche  gebraeden 
overtreffen  de  knollen.   De  batata 

verfch  gemeeden,  gedampt  en  in 

water  geweikt,  maekt  een   drank, 

die  dronkenfchap  veroorzaekt.  Zy 

wordonderfcheiden  indrie  zoorten. 
d'Eerfte    omenapo-yeima    krijgt    ge 

kookt  de  geftalte  van  roode  beet; 

doch  verft liemelsblaeuw af.  'tBin- 

nentte  vliesjefwart*rood  doorgefne- 

den,  levert  een  pek -fwarte  vocht.  De 

tweede  üzgpararo  verfcheelt  niet  van 
d'eerfte,  als  alleen  dat  de  ftamme, 

wortel  en  aderen  des  loofs  purpur- 

achtig  zijn.  De  jetiope  is  wit,  fmae- 
kelijk  en  den  koorzigen  gezond.  De 

peper ,  alhier  axi  genaemt ,  wafcht 
inde  warmfle  valleyen  te  weeliger, 

wanneer   dikwils  word   begooten. 

cl' Axi  verfcheelt  onderling  in  verve , 

reuk  en  fmaek ;  want  zommige  is 

groen ,  geel  of  rood  :  andere  geeft 
een  fterke  muskus  geur :  en  andere 

wederom  bijt  min  of  meer :  byzon- 
der  d'aderkens  en  korrelen  verhetten 

buiten   gemein :  't  zout  breekt    de 
brand,   't  Kruid  cevadilla  geneeil  de 

wonden  der  paerden.   't  Land  voed 
ontelbaere  meenigte  wild,  varkens, 

fchaepen,  geiten,  offen  en  paerden. 

Demieren  befchaedigen'tgezaeyde 

zeer:  gelijk  ook  d'exters,  vallende 
by  duizenden  in  de  ftaende  tarwe, 
uit  welker  airen  door  geen  gebaer 

op  vliegen,  't  Gebrek  van  water  quelt 

d'akkers  ongemein.  De  grootfte  rie- 

vier  Guadalaiara  valt  in  de  Zuider- 
Oceaen ,  met   wettelijke  bogten  na 

't  noord  wetten.   Vier  mijl  beneden 

deftad  Guadalaiara,  ftortze  van  een 

fteilerotze  diervoegennederwaerd : 
dat  de  bruifchende  wateren  haer 

pefêr  axi. 

"Exters. 

Grootfte 

rievisr. 

e     Boek: 

fchuimhoogin  de  lucht  werpen ,  en 

't  gehoor  wijd  en  zijd  verdooven. 
't  Ruime  meir  Mechoacan  opent  haer 

een  wijde  mond.   Defe  ftroom  ver- 
fchaft  overvloedig  allerley  vifch :  en, 

onder  andere  d'haegdiflen  iguatia, 

die  fich  in  water  en  op  't  land  onthou- ' 

den.  Zy  zijn  tweezints  onderfchei- den.  d'  Eerfte  fenembi  is  vier  voeten 

lang ,  blijde-groen  met  fwarte  en  wit- 
te vlakken  ,  gelijk  kamelot :  heeft 

een  gefchubde  huid  ,  witte  vlekken 

weder-zijds  van 't  hoofd  ̂   een  ry  ge- 

tande fchubben  van  de  kop  totd'ui- 

terfte  der  ftaert ,  open-ttaende  neus- 

gaten ,  wijde  fwarte  oogen ,  kleine 

tanden  en  vier  voeten.   De  iguana 

tejüguacu   verfcheelt   van   d'eerfte: 
datze  op  een  bruine  huid  witte  vlek- 

ken draegt ,    een  langer  ongetande 

ftaert  en  gefplitfte  roode  tong.  Beide 
konnen  acht  maenden  honger  lijden : 
en  hoewel  dikwils  en  diep  gekerft 

blijven  levendig.  Zy  fwemmen  wel 
in  de  vloeden ;  doch  leggen  evenwel 

haer  eyeren  in  't  zand.  't  Vleefch  ge- 
kookt verfchaft  niet  min  gefond  als 

fmaekelijk  voedzel.  De  Spanjaerdent 

over  denboodem  van  Nieuw -Galicie% 

nedergeflaegen,  leven  by  den  koop- 
handel ,  of  land-bouw  en  voort-tee- 

len  des  vees,  of  berg- werken  in  de 

mijnen.  Gebruiken  wagens  en  karren 
door  oflen  ,  muilen  en  paerden  ge 

trokken:  en  Spaenfche maet  en  ge 

wigt.  Vreelen  voor  geen  ongemak 
ken ,  dan  welke  de  ingezeetenen  var 

een  lichtvaerdige  inborft  toebrengen 
Defe  kraemen  om  een  geringe  oor 

zaek  op  :  ja  loopen  tot  de  woeftij 

nen ,  ten  einde  aidaer  vryelijk  d'ou de  heidenfche  afgodery  plegen.  Al 

dus  verwildert ,  vallen  vaek  de  Spaen 

fche  onvoorziens  aen:  die  fich  gewen 
nen  tot  ledere  fchilden  en  helmetttei 

en  gevoerde  kotoene  kleding  ,  on 

fcheut  vry  voor  de  pijlen  te  wande 
len.  Ditwoefte  volkisfchrandeVge 

noeg;  dochluy.  werkt  niet,  ten^] 

voor  groot  geld  gehuurt.  Zy  draegel 
kotoene  hembden,  vierkantige  man 

telsuit  de  zelve  ftof ,  met  twee  knoo 

pen  voor  de  borft  toe-gegefpt ,  ondei 

broekenen  gezoolde fchoenen.  Bic 
fe-matten  verftrekken  tot  bedden o 
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op  welke  ruften  onder  kotoene-dee-j  en  zaey-akkers.  't  Na  by  gelegen  ge- kens.  Groene  fteenen  en  flek-huis 

iens  verderen  d'hals ,  armen  en  bee- 
len.  't  Grootft  vermaek  fteilenze  'm 
ianzen  na  een  grofgeluid  ,  welk  de 
peel  man  op  een  hol  hout  maekt. 
t  Hoender- vleefch  en  't  brood  maiz 
vord  gehouden  voor  de  fmaekelijk- 
telekkerny.  De  drank  cacao  flaet  in 
ïooge  achting ;  doch  aldermeeft  de 
vijn,  die  zy  uit maguey  tappen.  Dit 
5  de  wonder-boom,  welke  alles  le- 

ert; namentlijk  fieroop ,  hooning, 

die,  azijn,  gaeren,  naelden  ,  wa- 
er  en  wijn :  waerom  ieder  foodaeni- 
;e  omtrendfijn  wooning  zorgvuldig 
cht flaet:  anderzints  waflchenook 

ï't  veld.  Zy  hebben  breede  dikke 
laderen,  welker  einde  fcherp  toe- 
>open :  de  fcherpe  fleekels  uitge- 
okken  dienen  voor  fpelden  en  nael- 
sn.  Ook  leveren  een  hairige  Ito fTe, 

iplaetsvan  gaern  gebruikt.  Dejon- 
i  ftammegekerft  verfchafteen  zoe- 
i  vocht  :  die   op-gezooden  geen 
naekeiijke  wijn  wijkt ;   doch  ver- 
uurt,  edik   geeft.   Tweemael   ge- 
ookt  flolt  tot  een  fieroop  :  en  in- 
en  ten  derden-mael  over  't  vuur 
omt,  ontfangtden  fmaek  deshoo- 

inx.  't  Houd  bol  behoud 't  vuur  ge- 
lklont. Eindelijk  draegen  de  inge- 

zetenen in  ledere  zakjens   cacao, 
aiz  en  peper  onder  een  geftampt. 
'ver  ieder  dorp  word  by  de  Spaen- 
he  Raedgeftelt  een  Indiaenfche  ca- 

que,  alcalde  en  alguaz.il.  d'Eetbaere 
aèren  ftaen  op  een  gezette  prijs.  De 
\ciquen  hebben  erfelijke  ftaet-vol- 
mg.  Niet  vattenze  oe velder  op ,  als 

jottery .  't  Hoogde  geluk  leid  in  het 
inzien  van  ftrijdbaerheid.    Guinee- 
heMooren  doen  de  fwaerfte  arbeid. 

]e   Guachichiles    en  Guamares   zijn 
ïanhafte  oorlogs- mannen :  hebben 
:der  een  byfondere  tael,  welker  geen 
an  beide  eenige   over-een-komft 
eeft  met  de  Mexïcaenfche.    De  ftad 

'uadalaiara ,  die  't  gantfche  landfchap 
aer  benaeming  toepaft ,  is  gebouwt , 

i  't  jaer  vijftien  honderd  een  en  dar- 
ig  ,  door  Nunnez  de  Guzman ,  op  een 
lakte  Molino ,  befpoelt  van  een  ver- 
cherievier ,  omringt metaengenae- 
ue  fonteinen ,  vruchtbaere  weiden 

bergt  levert   overvloedig  timmer- 
hout. Allerley  Spaenfche  gewaftchen 

üaegen hierbuiten  gemein  wel.  Bin- 
nen de  ftad  word  een  hooge  koning- 

lijke    vuurfchaer    gefpannen.     De 
hoofd  kerk  brengt  geen  klein  cieraed 
toe.  De  Minne-broeders  en  Auvuflïj- 
ner-moniken    bewoonen     prachtige 
kloofters.  De  bifTchopftaet  onder  de 
Mexicaenfche    artz  - bhTchop.     De 
lucht,  zeer  gemaetigt,  veroorzaekt 
geen  ongemakken  ,  noch  door  nij- 

pende koude,  noch  door  over-mae- 
tige  hette.  Maer behal ven  Guadalaia- 

ra  ftichte  ook  Guzman  in  't  geweft 
Tepique  't  ftedeken  del  Ejpiritu  Santo ,  andere  fie- 
als  ook  Santa  Maria  de  los  Lagos ,  om  dekem- 
't  platte  land  te  verzeekeren  tegen 
de  Chïchimecas  ,  een  woeft  volk  tuf- 
fchen  noord  en  ooft.  Uit  haer  bof- 
fchen  en  onder- aerdfche  kuilen  naekt 

te  voorfchijn  gefprongen,  en  veel- 
tijdsdol en  dronken  van  een  drank 

met  zekere  wortels  gekookt ,  quel- 

tenvyzndlijk't rijk Guadalaiara.  Het  landfchap 

tweede  landfchap  is  Xalifco  ,  haer  Xaltfc0' hoofd-plaets  Compoflella,  door  Guz- 
man getimmert ,  en  genoemt  na  de 

ftad  in  Galicien ,  vermaerd  door  't  graf 
des   apoftels  Jacobus  ,    volgens   de 
Roomfche  fchrij  vers  aldaer  ter  aerde 
beftelt.  Dit  Indifche  Compoflella  leid  compofteiu 

dicht  aen  de  Zuider-Oceaen ,  op  een  emfiad- 
barre  grond,  onder  een  brandende 
hemel.  De  vochtige  boodem  brengt 

veel  ongediert  voort.  Behalven  an-  c*pyfar* 

derefchadelijke dieren,  eet  de  capy-  m'    ee^' baraboom  en  aerd-gewafch  by  don- 
kere nachten  af.   't  Beeft  gelijkt  na 

een  tweejaerig  verken  :  heeftkorte 
beenenenklaeuwen,  een  dikke  kop 
met  een  baerd,  opene  ooren  ,  aen 

ieder  kaeke-been  vier  en  twintig  tan- 
den ,  behalven  twee  kromme  Slag- 

tanden :  't  is  zonder  ftaert,  en  gaet 
langfaem  ,   doch   fwemt  ongemein 
fnel  ,  en  duikt   lang  onder  water. 
Veeltijds  weydenze  by  groote trop- 
pen  ,  en  maeken  een  vreefelijk  ge- 

luid.   Tegen  Xalifco  floot  Chiametla  Landfchap 

lanx  de  Zuid  zee.  d'Inwoondersdrae-^  " 
gen  korte  mantels,  harten -vellen 
fchoenen ,  en  fchilden  uit  ftij ve  ftok- 

jens  gevlochten ,  van  welke  fich  ver- 
F  f  won- 

Chiametlet, 
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Tweede     Boek: 

wonderens  -  waerdig  dienen  in  den 

oorlog,  't  Vrouwvolk ,  boven  andere 
in  fchoonheid  uitmuntende ,  gaet  tot 

mrpseh*.  de  voeten  toe  gedekt,    't  Dorp  fant 

Landfchap 

togt. 

Sebaftiaen  is  gefticht  by  de  hopman 

Francifcus  de  Yuarra,  op  't  jaer  vijftien 
honderd  vier  en  vijftig.  Alhier  zijn 
zedert  veel  zilver -mijnen  ontdekt, 
en  fmelt  ovens  gemetzelt :  in  welke 

't  zilver,  met  J oroche  gefmolten,  bo- 

ven op 't  loot  driftig  blijft.  Aen  Chia- 

cdUca»:  met  la  volgt  Cullacan  ten  wetten.  Nun- Gu%.mans  nez  fa  Guzman  ontdekte  aldereerft  dit 

landfchap ,  wanneer  hy  Guadalaiara 

had  gebouwt.  De  togt  leid  aldus.  Uit 

'Chiametla.  voort  -  gerukt  na  Piatzala , 
verwoede   dit  geweft   te  vuur  en 
fwaerd.  Met  gelijke  wreedheid  liep 

hy  af  de  landen  Zapuatan  en  Piaflla. 
'tEerfte,  een  vlakke boodem, lag be- 
flooten  binnen  hoog  gebergt.    De 

Span  jaer  den  vonden  hier  niet  als  vrou- 
wen ,  en  een  groote  rievier  de  la  Sal, 

welker  oevers  dicht  bewoont  wae- 

ren.    Piaflla  ftiet  tegen  d'Oceaen ,  en 

wierd  befproeyt  van  een  flroom  even- 

eens genaemt.  De  huifen,  vreemder- 
wijfe  getimmert ,  vertoonden  binnen 
uit  donkere  hoeken  een  affchouwe- 

lijk  geficht;  want  aldaer  lagen  dui- 
zenden flangen,  kloöts -gewijs  in 

een  gerolt:ftaeken  de  koppen  boven, 
onder  en  ter  zijden  uit ,  en  zyfTelden 

gelijkelijk  met  op-gefperde  bekken. 
d'Inwoonders    in    kotoen   gewaed 
beweefen  aen  de  flangen  nederige 

eerbiedigheid ,  ter  oorzaek  de  duivel 
fich  in  zulk  een  gedaente  dikwils 

openbaerde.   En   defe  gewoonte  is 
oud.  Toen  Eva  rot  den  val  gebragt 

wierd ,  misbruikte  hy  dit  felve  fchep- 

Gm.  j.ui.  fel  5  want  net  was  httïpr  dan  al  het 

gedierte  des  velds,  't  welk  de  Heer  e 
Godgemaekthad.  En  hierom  zoo  diep 

by  d' alder-oudfte  heidendom  in-ge- 
wortelt,  onder  de  geftalte  van  een 

flang   haer  afgoden   te   eeren.    De 
meefï  vereeuwde  geheimenilTen  der 

Grieken  bragten  mede  :  datze ,  vol- 
gens PÏutarchus ,  Hefychius,  Clemens 

Vreemd  ge 

(icbt  van 

flangen. 

flang  voor  God  eerden.  'tSelve  ge- 
tuigt Erafmus  Stella  van  de  oude 

Pruiffers,Sigifmond  Baro  van  de  Lijf- 
landers  en  Alexander  Guaginus  van  de 

Sarmaten  en  Samogithen.  Het  zijn  de 

woorden  dïejulius  Scaliger  tegen  Car- 

danus  gebruikt :  In  Samohithia  dienen 
d'  invooonders  de  haegdijfen  groot  ander- 

half voet ,  [wart  en  dik  voor  gemein- 
zaeme  huis- goden.  Indien  haer  eenig 

ongemak  treft ,  oordeelen  den  God  niet 
behoorlijk  geviert  te  wefen ,  of  met  te 

Jlechte  en  Jpaerzaeme  fpijs  onthaelt. 
Weshalven  naeuwer  acht  op  hemjlaen: 

ten  einde  meer  geluk  erlangen.  En  de 

zelve  fchry  ver  :  In  't  Landfchap  Ca- 
ïeeut  zijn  flangen  met  ongemein  groott 

koppen  ,  konnen  'tgewigt  van  't  alder- 
fwaerfle  varken  haelen  :  de  koning  be- 

wijjlze  godsdienfl.  't  Schijnt  de  duivel 
vermaek  fchept ,  gedient  te  worden 
onder  zulk  een  gedaente,  in  welke  hy 

den  val  des  menfchelijken  geflachtï 

volbragt.  Guzman  uit  Pïaflla ,  alwaei 

de  Spanjaerden  op  't  fchoon  vrouw volk  verflingerden  ,  na  Bayla  gereift 

ontdekte  de  groote  rievier  de  Muge- 
res,  een  land  vol  boffchaedjeenwy- 

ven.  Lanx  Mugeres  opwaerds  ver- 
trokken, klom  eindelijk  by  een  ge 

bergtena  den  top.Uit't  volk-rijk  vlet Quinola  deeden  de  dorpelingen  eer 
ftarke  aen  val ;  doch  bergden  fich  ter 
laetlien  binnen  een  dichte  bolTchaed 

je.  Zedert  gaf  hy  't  vlek  ,  door  wien: midden  een  aengenaeme  vloec 

ftroomde  ,  de  benaeming  Quatrobar- 
rios,  en  't  naefte  hier  aen  Leon,  ter  oor 
zaek  aldaer  een  leeuw  ontmoete 

't  Land,  vruchtbaer  en  vol  woonin 

gen  ,  wierd  jammerlijk  verwoefl 

Voor  d'ingang  van  eenbofchvolhui 
fen  kreegen  de  Spanjaerden  een  fchen 

digeneep.  Zy  wierden  echter  mee- fiers ;  doch  niet  zonder  fwaer  verlies 

enfpatten  dieper  en  dieper  by'tge 
bergtein.  OndertufTchen  begon  di 

leeftogt  fchaers  om  te  komen  :  mer 

beoogde  geen  uitkornft  der  moeye 

lij ke  togt.    d'Honger  benoodzaektc 
Alexandrinus  en  andere,  wanneer  de   Cullacan  aen  te  doen,  een  landicnai 

Dmvei  ge-  verboraenfte  eods-dienft  pleegden, dient  onder      .      _       o  Ö  ...,*         °f\ 

jiangenis  uitriepen  Eua ,  en  te  gelijk  een  Hang 
feer  oud,  en  toonden.  Phylarchus  en  Mlianusfchty- 

fpreyt.       ven  den  Egyptenaers  toe  :  datze  een 

nevens  de  Zuider-Oceaen  ,  niet  mir 

vruchtbaer  als  zilver-rijk.  Guzma% 
bouwde  aen  de  rievier  Orala,  om  de 

nabygelegendheid  der  flroomen  dt 
la. 
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las  Mugeres ,  de  Saleti  'Piafila  de  ftad 
fantMiguel;  maerisnamaels,  vijf  mijl 
nederwaerds  en  twee  van  de  zee- 

kant af ,  verleid  in  de  valleye  Hor  aha, 

vol  fruit-boomen  op  weelige  zaey- 
akkers  geplant.  De  vloed  uit  zee 
komt  door  de  rievier  Ciguatlan  tot  de 
ftad  op,  en  levert  overvloedig  vifch. 
Byzonderlijk  worden  in  de  mond 
der  rievier  gevangen  de  guarapucu , 
feven  voeten  lang ,  wanneer  fijn  volle 
wafdom  bekomt :  heeft  geen  fchub- 
ben;  maer  een  gladde  huid,  doormen- 
geltmeteen  zilverachtige  en  groene 

verve :  van  't  hoofd  tot  de  ftaert  loopt 
weder -zijds  van  't  lijf  een  bogtige 
lijn ,  uit  dunne  Ichelpen  gevlochten. 
Zy  fwemmen  fnel :  leven  by  vifch : 
en  fchieten  haer  kuit  in  de  zee. 

't  Vleefch  droog  en  gezond  ,  word met  zout  bewaerd  tot  winter-voor- 
raed.  Ter  zelver  plaets  valt  ook 
de  piracoaha ,  zeer  blinkende  wegens 
zilvere  fchubben  :  heeft  een  breede 

gefplitfte  ftaert  ,  een  lange  witte 
baerd ,  vier  groote  vyinen  en  een 

kleine  kop.  Dieper  zeewaerd  vlie-  viiegendt 

gen  de  pirahehen,  die  by  duizenden  *'M 
te  gelijk  fich  op-lichten  boven  de  • 
golven  ,  om  de  dolfijns  en  andere 
roof-vifTchen  te  ontdonkeren  :  ter- 

wijl ondertuiTchen  in  de  klaeuwen 
der  vogelen  vervallen  :  of  ook  der 
viffchen ,  alfoo  t'ellekens  moeten  ne- 
der-duiken ,  om  de  vleugelen  te  nat- 

ten. D^fe  vleugelen  beftaen  uiteen 
dun  en  donker-graeuw  vlies  ,  door 
taeye  vinnen  in  de  lengte  onderfchei- 
den.  De  vliegende  vifch  verfcheelt 
ook  onderling  zeer:  de  meefte  gelij- 

ken eenigzints  na  haring  :  andere 
hebben  een  dikke  kop ,  voor  bot,  by- 
kan9  als  de  dolfijnen.  De  landouw 
vorders  rondom  fant  Miguel  is  van 
ouds  her  dicht  bewoont.  d'Huifen 
konftig  getimmert,  vertoonden  aen 
de  bo ven-dorpels  fchandige  fchilde-  schandige 

ryen  ,  niet  alleen  van  vleefch elijk e  ̂tor^ vermenging  tuiïchen  man  en  vrouw; 
maerfelf  Sodomitifche  vuiligheden. 
Tegenwoordig  fpillen  de  Spanjaerden 
veel  koften  aen  de  zilver-mijnen  de 

Ff  2  las 



man. 

Stroom  Ta- 
mochala. 
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las  Virgines.  Tegen  Cullacan  floot  de 
Landfibap  naefte  noorderlijkfte  kuil  Cinaloa. 
ctmha.      De  vor£jere  £0gt  f  by  tfunnez  de  Guz- 

man afgeleid ,  kan  dienen  tot  een  be- vorderetogt  fchrvvine  van  dit  landfchap.    Wan- 

neer  Guzman  weinig  weken  binnen 

Miguel  had  uitgeruft  ,  floeg  hy  we- 
derom op  weg :  fcheepte  over  de  rie- 

vier  Petatlan ,  welke  die  benaeming 

ontfïng,  ter  oorzaek  d'huifen  met 
matten ,  Petafhy  d'lndiaenen ,  gedekt 
{tonden.    De -mannen    gebruikten 

voor  dekfei  aen  een  genaeyde  harten- 
vellen  ,  onder  d'  armen  door-gebragt. 

Het  vrouw-volk. ging  naekt,  behal- 
ven  o  «i  trend  de  fchaemeSheid.    De 

meefte  gods-dienft  beweefenze  den 

zonne.  Maekten  geen  werk  van  men- 
fchen-vleefch  te  eten.  Zy  handelden 

handig  pijlen  van  verre ,  en  knodzen; 

om  dicht  by  te  treffen.'t  Volk  graeuw- 
achtig  was  doorgaens  wel-gefchae- 
pen.  Achtien  mijl  hooger  ftroomt 
de  rievier  Tamochala,   weder -zijds 

met  dorpen  bezet.  TufTchen  Petatlan 
en  Tamochala  leggen  onbewoonde 
wilderniifen  en   bofïchaedjen    van 

grof  Brafilien-hout.  Sqyqü  en  twintig 

mijl  trok  Guzman  by  de  ilroom  Ta- 
mochala op  tot  Cinalia ,  een  landfchap 

alwaer  vijf  en  twintig  dorpen  getelt 

worden.    Bykans  anderhalf  maend 

hield  'tSpaenfche  heir  halte,  belet 

door  geftaedige  rege.   De  dorpelin- 

gen verfchaften  eenige  dagen  tortel- 
duiven, haefen,  konijnen  en  aller- 

ley  gevogelt;  doch  pakten  fich  ein- delijk des  nachts  weg.  De  Spanjaerden, 

over  Tamochala  gezet ,  hielden  ftreek 
zuidwaerd ,   door    een  waterloofe 

woeftijn.  Ten  zy  in  de  dellen  nu  en 
dan  vochtigheid  hadden  gevonden  , 
de  dorft  verfmagte  alle.   Ook  hielp 

zeer    't  geboomt    tunas  ,    welkers 
door-hakte  fchors  overvloedig  zap 
leverde  .    Over  de  rievier   Taquimi 
vondenze  een  verlaeten  dorp,  uit 
welkeen  breede  weg  lanx  de  ftroom 

af-liep.  Guzman  derwaers  in-geflae- 
gen  ,  ontdekte  eerlang  een  flag  orde 

op 't  vlakke  veld.  Hier  hadderuitery 
voordeel :  zulx  d'lndiaenen,  na  eenige 
tegen-weer ,  om  een  goed  heenko- 

men zagen.  De  dorpen  lanx  Taquimi 

als  ook  de  tael  en  zeden  der  ingezee- 

B  O  E  K: 

tenen  verfchillen  weinig  of  niet  van 

de  voorige.   Alhier  rijft  een  ry  ber- 
gen ,  die  diep  zeewaerd  loopen ,  en 

voorts  fich  met  groote  bogten  hon- 
derd en  tachentig  mijl  tot  Xalijco  toe 

omkrommen.    De  vrouwengingen 

gebrandtmerkt  in  't  aengeficht,  de mannen  ter  zelver  plaets  gekerft ,  ge- 
fchildert  en  ftrijdbaer.    Weshalven 

ook  de  Spanjaerden  'tvlekke  fan  luan de  Cinaloa  niet  konden  verdeedigen 

tegen  foo  manhafte  landaerd ;  onaen- 
gezien  Tuarra  alle  krijgs  en  levens- 

behoeften derwaerds  voerde..  Dus- 

lang  belangende   de  geweften  van 

Nieuvo-Galicien  ,  by  de  Zuider-Oceaen 

befpoelt.  d'Orde  vereifcht  ,  dat  een 
befchry  ving  ter  neder  (lellen  der  gene 
die  landwaerd  in  leggen.    Wanneer 

Guzman  ,  om  Nieuvo-Galicien  te  ont- 
dekken uit  Panuco  verreifde ,  liet  hy 

aldaer  tot  onder-fteevoqgd  Lopes  de 
Mendoca  ,  met  duidelijke  lait  :  hy 
zoude  ondertufichen  een  togt  doen 

na  devalleye  Uxitipa  :  om ,  desnoo- 

dig  ,  een  volkplanting  over  te  bren- 
gen. Mendoca  vond  ter  gezetter  plaets 

bequaemegelegendheid :  en  bouwde 
de  Rad  fan  Luyz ,  dicht  aen  de  grenzen 
van  Xalifco ,  onder  wiens  landbeftier 

gebleven  is  :  ook  zelf  zedert  Panuco 
tot  de  Mexicaenfche  vuurfchaer  ge- 

hoorig  wierd.  Wonderlijk  vruchtbaer 
is  Uxitipa  van  allerlei  geboomt  en 

aerd-gewafch.  Beha! ven  harten  en  an- 
der wild,  voet  het  overvloedig  hoen- 

deren ,  patrijfen  ,  tortel- duiven  en 
vorder  fmakelijk  gevoogelt.  Uit  dit 

landfchap  fpruit  de  rievier  ,  welke 
■  door  Panuco  in  zee  ftort.  O  verdaedig 

leefden  eertijds  d'oude  ingezeetenen. 
Byzonder  word  verhacit :  hoe  zy 
drinkens  zat  den  drank  vanenderen 

lieten  infpuiten.  'c  Geweft  Zacatecas 
lijd  gebrek  van  water ,  maiz  ,  tarwe 

en  aerd-gewafch.    De  zilver-mijnen 
nochtans  trekken  veel  Spanjaerden 

derwaerds.    Francifcus  deTuarraont- 

dekte  ,    op  't  jaer  vijftien  honderd 

vier  en  vijftig ,  de  mijnen  ti'&fant  Mar- 
tijn  genaemt  ,  en  zedert  ook  Lucas 
Avinno,  del  Sombrerete ,  dicht  onder 

deftad  delErena.  Uit  de  groeven  de 

los  Ranchos ,  Chalchuites ,  de  las  Nieves 

en  del  Frefnillo  zouden  de  mijn-mee- 

üers 
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>üers  vry  meer  zilvers  trekken ,  indien 
van  quik- zilver  voorzien  waeren. 

d'Onder- koning  over  Nieuw -Spanje 
Luidewijkde  Velafco  befchikte  by  ieder 
zilver -mijn  gewaepende  bezetting, 
flaeven ,  paerden  en  muilen  :  om  de 
zelve  te  verdeedigen  tegen  d  overlaft 

deringezeetenen ,  die  doorgaens  ge- 
wapenderhand uitvielen.  Ook  vaer- 

digde  Velajco  Minne-lroeders  af ,  ten 

einde  'teuangeiium  aller  wegen  ver- 
kondigden. Doch  Tuarra,  bekommert 

voor  de  moniken  ,  geleide  haer  met 
een  bende  krijgsknechten  :  ontdekte 

by  dufdaenige  gelegendheid  de  val-- 
\eyefin  Juan  en  rievier  de  las  Nacas : 
en  (tilde  de  muitende  volkeren  op  de 
grenzen.  Dicht  aen  de  zilver-mijne 
Jan  Martij»  (lichten  eerlang  de  Minne- 

er oeders  een  kloofter.  Voorts  Helde 

Tuarra  de  mijne  tot  Avinno ,  by  hem 
gekocht ,  voor  ieder  open  :  mits  be- 
taelende  't  gerechte  vijfde  deeï  aen 
den  5paenfchen  Koning.  Sulk  een 
vrydom  maekte  veel  gaende  :  zulx 
Avinno  zeer  bevolkt  wierd  binnen 

korten  tijd.  Tuarra  liet  het  werk  hier 

by  niet  (teeken:  zond  Antonius  Pache- 
co  na  een  vaileye  in  Guadiana ,  om  de 

ftad  Durango  te  (lichten ,  alwaer  ver- 
fcheide  ftroomen  byzondere  gele- 

gendheid verfchaflèn  tor  gemakkeiij- 

'  ke  wooning.  Na  drie  maenden  volgde 
Tuarra ,  en  voltrok  't  mangel  der  nieu- 

we vefting.  Doch  de  voornaemfte 
zilver -mijnen  ontieenen  den  naem 

van  'tlandfchap  Zacatecas  ;  vijf  hon- 
derd Spanjaerden  en  foo  veel  flaeven, 

behaivende  ruitery,  houden  hier  ge- 
(taedig  wacht.  Seven  en  twintig  mijl 
ten  noorden  der  flad  Guadalaiara  be- 

woonen  in  't  voornoemde  landfchap 
de  Spaenfche  een  gefterkteplaets  Xeres 
de  la  Frontera.  Niet  min  koïlelijke  als 
moeyelijken  oorlog  voerden  hier  om 
her  de  Chichimicas  en  Guachachiles , 

eindelijk  t'onder-gebragt  door  de 
S  markgraef  Villamanrique'.  Noord-we- 
'  (lelijk  van  Zacatecas  leid  Nieuw-Bif 
caien  ,  vol  vee  en  vruchten.  Tuarra, 

als  voltooyt  had  't  geen  aen  de  bou- 
wing  der  llad  Durango  fchorte,  trok 

met  honderd  en  dattig  krijgsknech- 
ten iandwaerd:  vond  de  zilver-mijnen 

Endehe  ,  jan  Juan  en  Barhara  ,  en  be- 
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zette  de  zelve  door  Rodrigo  del  Rio, 
alfoo  buiten  gemein  groote  fchatten 
beloofden.  Aen  fa»  Juan  overwinterde 

hy  in  een  (lerk  huis  vol  allerley  leef- 
togt ,  door  hem  gebouwt  tot  een 
verdeedig  -  plaets  tesen  de  Chïchime- 
cas.  Doch  hoewel  ftipjpe  wacht  hield, 
(loegenze    meer   als  vier   honderd 
Spaenfche  paerden  en  muilen  dood. 
Zulk  een  verlies  brak  hem  den  moed 

niet  ,  om  de  voorgenoome  togt  na 

Topia  te  verhinderen.  Èterwaerds  ge-  La>ldfc^P 

fpat,  vonddikbefneeuwderotzenen   °^' leed ondraegelijke koude:  waer  door 

't  meeden  deel   der  paerden  dood- 
vrooren :  een  wierd  op  den  vijfden- 
den  dag,  zedert  de  geeft  gaf,  gezien 
ftijf  te  ftaen  ,  niet  anders  of  leefde. 
Binnen  de  grenzen  van  ToDia  gevor- 
dert,  na  dat  groote  ongemak  en  hon- 

ger uitflond  ,  vernam  tegendand ; 
doch  bevreedigde  met  fchenkaedjen 
de  ontilelde  inwoonders.   Eindelijk 

heeft  Nieuw-Galicign  zeer  bequaeme 
havens:  namemlijk  fa»  Jago}Navidad,  uwens. 
Malacca,  Chacalla  beneden  d'uidioek 
Corrientes ,  d'inwjk  Xalifco ,  dereede 
Majfatla»  en  Chiametla,rAïoo  genaemt 
na  d'hoofd-piaets  elf  mijl  iandwaerd 
van  döceae»  afgeleegen.    Alhier  en 
infchelijx  op  verfcheideplaetfen  over 
Nieuw- Galicie»  wailchen  meenigten 
anjers ,  leelien  ,  roofen  ,  violetten, 

jafmijnen ,  behalven  andere  onbeken- 
de bloemen.  Maer  boven  al  verdient  vreemde 

floripondiumbyfondexe  aenteikening.  boomiiori- 

Defe  boom  bioey  t  't  gantfche  jaer  on- tmdtlim- ophoudelijk  :   de   witte  bloezems, 
grooter  dan  leelien,  verfpreiden,voor- 
naementlijk  by  koele  morgenftohd, 

een  geheel  liefelijke  reuk.  Geen  min- 
der achting  heeft  de  murucuia,  by  de 

Spanjaerden granadilla,  welke  nimmer   AerAige 

niet  weelig  groent,  voornaementlijk  ll^%gra" 

als  van  overtollige  uitipruitfels  ge-  ' 
zuivert  blijft,    't  Loof ,  gelijk  keel- 
kr.uid  gevlochten  over  een  galdery, 
geeft  aengenaeme  fchaduwe.     Zy 
krijgt  eindelijk  beruchte  bloemen  ,  na 

's  Heilands  lijden  genaemt ;  d'omtrek 
gaet  de  grootde  roos  verre  te  boven: 
over  deblaedjens,  beneden  groen  en 
na  boven  purpurachtig  ,  hangt  een 
rond  bofch  uit  duizend  gekronkeld® 

draedjens,  die  buiten  en  binnen  ver- 
Ff  3  fchei- 
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fcheiden  -  vervig  flikkerende,  met 

witte  en  roode  ftipjens  onderfchei- 
den,  fchoonheids-halven  onderling 
{bijden.  De  bleeke  ftijl,  dewelke 

't  middel  pant  des  bloems  beflaet, 
rd  gedeelt  in  vijf  andere  ter  zijde 

O    E    K 
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gekromt ,  onder  met  een  eyer-geel 
knopje.  Op  de  middelde  ftijt  pronkt 

een  wit-geele  kring.  De  bloem  ont- 
fluit  fich  drie  uur  na 'zonnen- op-gang, 

en  trekt  toe  weinig  voor  de  onder- 
gang. Haer  vrucht  volkoomen  rond, 

glad,  bly de-groen  met  witte  vlek- 
ken, dikke  fchelle,  zaflraen-geel, 

gezond  en  fmaekelijk  vleefch  ,  zit 
vol  fwarte  zaeden  binnen  blaesjens. 

Vijftiende  Hoofd-Huk  ; 

NIEUW-S'PjNJE. 

Befehry- 
ving  van 

Nieuw- 
ie: 

ten  noorden 
onbekend  : 

haer 

vrucht- buerbeid. 

Boomcum- btba  brengt 
cocbinilje 

voort : 

Ie  uw-  Spanje  ,  voornaem  ge- 
deelte van  7  Noor der- Ameri- 

ca ,  telt  in  de  lengte ,  van  Yu- 
ctftatfxoofteïijkftehoek  ,  tot 

daer MèchoaCanÜLOOX.  tegen  Guadalaia- 
ra  ,  drie  honderd  feftig  mijl  :  in  de 

breedte  ,  beginnende  met  Panucoos 
noorder-einde  tot  de  Zuider-Oceaen, 
honderd  en  tachentig  mijlen :  hoewel 

ook  ten  grooten  deel  tegen  't  noor- 
den onbekend  leid ,  fchuilende  ach- 

ter ontoegankelijke  bergen  ennaere 
wiidernifïèn.  De  naefte  woefte  vol- 

keren ,  hoedaenig  de  Tepecuaenes, 
Guachucules  ,  Cacatequcu ,  Tecaxqui- 
nts  en  andere ,  die  onder  den  blaeu- 
wen  hemel  by  de  jacht  of  verrotte 

krengen  leven  ,  en  geduurig  malkan- 
der beftrijden,  zijn  flechts  door  een 

donker  gerucht  kenbaer.  Nieuw- Span- 
je dan  leid  wijd  uitgefpreyt,  vo!  be- 

quaeme  zaey  akkers  en  weyden  voor 
't  vee.  Men  zaemelt 'tkoorn  twee- 

mael  'sjaers  in  ;  doch  indien  te  veld 
blijft  tot  't  laetfte  van  flagt  -  maend, 
vervrieft  lichtelijk  in  d'airen ,  byzon- 
der  op  koud  gebergt.  De  vijfde  zoort 
dertunas,  genaemt  cumbeha,  wafcht 
hier  overvloedig.  Onder  haer  grove 

blaederengroeyteenwormtje.klein- 
der  dan  een  vlooye,  welk  tem  ets  de 
groote  en  geftaite  krijgt  van  een 
weegluisidie  een  zaed  als  mijten  door 

degantfcheboom  neder-zet  :  ja  een 
hof  van  honderd  planten  binnen  een 
jaer  vervult.  De  wormfeSf  is  wit,  en 
leid  bedekt  binnen  een  vliefch :  word 

voorzichtig  afgetoogen :  in  koud  wa- 
ter of  met  overftrooyde  aflche  ge- 

dood :  en  als  dan  gedroogt  ,  maekt 
cocbinilje.  De  befte  en  meeftevaltin 
Tlafcala.  De  bergachtige  chichimecas, 

en  de  andere  ,  die  zonder  gehaevent 
te  worden  voortkomt,verven  foo  wel 
niet  als  de  rechte  cocbinilje.  De  iunas 

brengt  ook  een  vrucht  voort  als  mon- 
niks  karzen,  buiten  met  een  gladde 
fchelle ,  binnen  vol  korrelen,  gelijk  de 

vijgemde  roode  wijken  in  fmaek  voor 
de  witte  ;  doch  verven  de  pilTe  bloe- 

dig. De  pijn -appelen  verfchillen 
van  de  Spaenfche ,  dat  't  vleefch  bin- 

nen geen  doppen  bsflooten  leid:  heb- 
ben een  aengenaemereuk,  honger- 

verwekkend  vleefch,  en  rinfch-zoe- 
te  fmaek.  Ingezult,  worden  lang  goed 

bewaert.  Ongelijk  meer  nuttigheid 
brengt  de  cacao  aen ,  met  welke  vrucht 
Nieuw-Spanje  fterke  koopmanfchap 
drijft :  ja  verflrekt  voor  gemunt  geld. 
Zy  tellen  by  vijf ,  dartigen  honderd, 
wanneer  de  cacaos-vruchten  uitge- 

ven. De  bedelaers  lanx  detiuifen  oht- 
fangen  een  tot  aelmoes.  De  hooge 
achting  defer  vrucht  ontflaet  uit  de 
drank  chocolata  ,  die  de  zelve  uitle- 

vert :  zonder  welke  d'inwoonders 
niet  konnen  leven ,  dewijl  op  de  zel- 

ve buiten  gemein  verzot  zijn,  hoe- 
wel anderzints  wegens  gtftig  fchuim 

een  walging  veroorzaekc  voor  die 
dufdaenigen  drank  ongewoon  is.  Als 

d'Engelfche  zee-voogd  Thomas  Can- 
difch  in  de  haven  Guatulco  honderd 
duizend  laft  cacao  verbrande,  ftond 

geheel  Nieuw-Spanje  verleegen  :  de- 
wijl de  landfchappen  Guatimala  en 

Nicaragua  op  haer  vochtige  gronden 
foo  veel  binnen  een  jaer  naeuwelijx 

leveren.  De  hoornen  zelf  worden  on- ' 
derfcheiden  in  vierderhande  zoor- , 
ten  ,  wegens  groote  en  gedaente 
verfcheeiende  :  alle  buiten  gemein 

teder  ;  want  zy  niet  alleen  nergens 

waf- 
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wafTchen  als  op  haer  gewóonelijke 
grond  ;  maer  pokgeenzintsverdrae- 
gen  de  koude  des  nachts ,  fterke  ftor- 
men  of  heete  zonnen-fchijn.  Wes- 
halven  de  cacao-hoomen  ,  die  uit  d'af- 
gevallene  vruchten  voort  -  fchieten 
geen  tier  hebben ,  dan  in  befchaeuw- 
de  en  warme  valleyen.  Hierom  plan- 

ten ook  d'inwoonders  van  Nieuvo- 
Spanje  den  lommer  -  rijken  boom  ca- 
eaoquananthli,  foo  veel  gezeid  als  de 
moeder  der  cacao,  nevens  den  cacao: 
ten  einde  onder  des  felfs  befchut  wee- 

lig  groeye.  En  aldus  flaen  groote 
boomgaerden  foo  verre  't  gezicht  kan 
toereiken.  Op  't  tweede  jaer  geeftze vrucht ,  eens  omtrend  louw-maend, 
en  voor  de  tweedemael  in 't  midden 
des  zoomers.  Doch  onder  de  vier- 
derley  zoorten  munt  uit  quathmtl,  ta- 

melijk hoog  en  vol  puntige  bladeren, 
aen  de  takken  vafl  zonder  fteel :  zy 
draegt  een  groote  bloem  witachtig- 
geel  :  als  de  zelve  af- valt ,  blijven 
lange ,  taeye  en  hairige  draeden , 
waer  uit  cacaventli  een  vrucht  lang- 

werpig rond  groeyt :  zy  wijkt  in 
fwaerte  voor  geen  meloen  :  is  zaf- 
fraen-geel :  heeft  een  gemeine  lteel, 
infny dingen  over  lang ,  en  binnen  een 
vette  en  taeye  zap  van  fmaekelijk  bit- 

ter, maetig  verkoelende :  gedroogt 
tegen  de  zon  ,  verduurt  de  beder- 

ving ,  en  word  zeer  hoog  geacht ,  de- 
wijl dechocolata  levert.  Eer  de  Span- 

jaerden  zich  meelters  maekten  van 
Mexico,  was  geen  andere  drank,  als 
uit  enkele  cacao  in  waerdy.  Men  tael- 
denageenwijn,  hoewel  de boodem 
overvloedig  aller  wegen  druiven 
voort-bragt  van  zelf.  Maer  behalven 
de  qtfbthuitl  heeft  Nieuw-Spanje  dr-ie 
andere  zoorten  van  cacao-hoomen :  na- 
mentlijk  mecacauatl ,  aenzienelijk 
wegens  hoogte ,  als  ook  groot  blad  en 
vrugt.  Hier  aen  volgt  de  xochkacauatl, 
kleinder  dan  de  voorige.  De  minfte 
flag  word  genaemt  tlalcacahuatl.  De 
vrucht  van  defe  vierderley  boomen, 

hoewel  in  gedaente  onderling  ver- 
fcheelt,komt  in  kracht  over  een.  Ne- 

vens defelve  mengen  de  Spanjaerden, 
om 



232 

Drank  cho 
colata  hoi 

tee, word 

| 
I 

X  W  E  E  D  E 

om  chocolata  te  bereiden ,  maizhy  de 

Mexïcaenentlaollï,  het  zy  raeuwen 

gemaelen ,  het  zy  te  vooren  met  kalk 

gekookt.   Voorts  komen  ook  in  de 

gezeide  drank  de  roode  korrelen,  die 
binnen  de  vrucht  des  booms  achiote 
waflchen.     Uit  de  korrelen  ,  droog 

en  verkoelende  ,   met  warm  water 

gekookt  en  ge duurig  geroer t ,  word 
een  klonterig  brood  gemaekt,  welk 

aen  de  chocolata  een  bioed-zuiveren- 

de  kracht  geeft ,  en  alle  walging  weg- 
neemt.  De  peper  mecaxochite  wafcht 

lanx  d'aerde ,  met  langachtig  welrie- 

kende bladeren,rond-gedraeyde  ftee- 

len ,  hairige  wortels  en  drie  lange  pe- 

pers aen  ieder  ftam  opwaerds  fchie- 

tende.  Defe  peper  breekt  de  verkoe- 

lende hoedanigheid  der  chocolata. Ein- 
delijk beflaetze  ook  uit  xochinacatlis , 

tlïlxochitl  en  d'harzachtige  vocht  hol- 
li.  Xochinacatlis  is  een  boom  metfmal- 

leblaederen en groote bloemen,  aen 

lange  fleelen  benedenwaerd  omge- 
kromt,-  binnen  purpurach  tig  en  bui- 

ten gras-groen  ,  liefelijk  riekende  en 

fweemende  na  een  oor.   Defe  bloe- 
men verfchafTen  aen  de  chocolata  een 

aengenaemegeuren  heilzaeme  wer- 
king.   Tlïlxochitl  kruipt  ten  top  der 

geboomte  gelijk  klim-op :  't  blad  .ver- 
ïcheelt  weinig  van  weeg-bree  :  de 
bloemen   donkerbruin  reinigen  de 

nieren  ,  verflerken  d'  herzenen  en 

verteeren  d' ongezonde  raeuwighe- 
den.  Holli  druipt  uit  hol^uahuytl,  een 

glad  baftige  boom  vol  taeye  vocht. 

Uitdebaftvloeyt  eerft  een  melkach- 
tige vocht,  daer  na  eyer-geel,  en 

eindelijk  fwart,  welke  tot  rondebal- 

letjens gekneed  en  gerooft,  een  ge- 
neesmiddel zijn  tegen  de  buik-loop 

yerdeeiing  en  verfweering  der  darmen.  Wat  vor- 

12?^"  ders  Nieuw -Spanjw  verdeeljng  be- 
langt, het  word  onderfcheidenm  het 

artz  bifdom  van  Mexico ,  de  bifdom- 

men ,  Mechoacan ,  los  Angelos  olïlaf- 

cala,  GuaxacaenChiapa,  de  voogdy- 

fchappen  Panuco  en  Tacatan ,  en  het 

landfchap  Tabafco.   Mexico  ,  hoofd- 

landfchap  van  Niemv-Spanje ,  leid  tuf- 
fchen  Tlafcala  en  Mechoacan ,  beflaet 

in  de  lengte  noordelijk  en  zuiden 

honderd  en  feventien  mijl :  de  breed- 
te lanx  de  ZuiderOceaen  bereikt  fe- 

Befchry- niing  van 
Mexico  : 

Boek: 
ven  tien  ;  doch  landwaerd  vier  en  vijf- 

tig mijlen :  binnen  welke  omtrek  leg- 
gen  ten   noord- ooften   Lateotlalpa, 

Meztitlan ,  Xilotepeque  en  Panuco ,  ten 
weflen  Matalzingo  en  Cultepeque ,  ten 

ooften  Tuzcuco ,  ten  zuid-ooftenCW- 
co  ,  ten  zuiden  Suchimïlco  >  TLluc, 

Coyxca  en  Acapulco.    De  flad  Mexico ,  ' 
eertijds  by  d 'In diaenen  Tenuflïtan ,  leid 
op  d'hoogte  van  negentien  graeden 
en  een  half  benoorden  de  middag- 

lijn, uit  een  ziltig  meir  vol  drabbig 

water ,  wiens  ommegang  lanx  't  ge- 
bergt  bereikt  feventig  mijl  ,  opge- 
bouwt.  't  Vaer-water  grimmelt  van 
kleine  fchuitjens,  die 't  volk  geduurig 
over-fchepen  uit  't  eene  bewoonde 
eiland  tot  het  ander.  Vier  fteene  brug- 

gen, niet  min  koftelijk  alskonftig, 
aen  verfcheide  plaetfen  door-fnedcn 
en  met  poorten  voorzien,  loopen  na 
de  vafte  kuft  uit  de  flad.   Gemetzel- 

degooten  brengen  fchoon  water  on- 
der 't  meir  door,  binnen  Mexico:  uit 

welke  niemand  mag  fcheppen  ,  ten 

zy  d'  opgeflelde  prijs  aen  's  koninx rent-meefters  betael.  Vorders  telt  de 

flad  meer  als  feflig  duizend  huifen,  in 
eilanden  verdeelt :  welker  zommige 

met  fwaere  bruggen  malkander  be- 
reiken :  andere  ,  midden  in  't  meir 

gelegen  ,  worden  door  klein  vaer- 
tuig  bevaren .   Rondom  't  meir ,  by- zonderdaer  Mexico  uitgangen  heeft 

na  de  vafte  kuft ,  vertoonen  haer  ver- 
fcheide voor  -  fleeden  ,  alle  binnen 

muuren  beflooten  ,  tuflêhen  welke 

flerke  toorens  boven  gedekt  op-rij- 

fen.  Om  de  flag  des  waters  te  bree- 
ken  hebben  de  Tenuflitaners  een  hooft 

uit  gevlochte  rijs  door  't  meir  heen 
gebragt,  met  groote  koften,  halver 

wegen  der  flad.  Doch  't  meir  Laguna, 
uit  wiens  grond  Mexico  gebouwt  is, 

verdeelt  fich  tweezints :  't  zoete  meir 

hooger  als  het  zoute  valt  in  't  felve door  {even  openingen  met  bruggen 
beleid,  welke  de  dijk  draegt,  die  uit 

de  flad  leid  na 't  vafte  land.  'tZoute 
meir  heeft  brak  en  bitter  water:  valt 
en  vloeyt  na  de  wind  waeyt  :  geen 

vifch  kan  aldaer  duuren :  alfoo  't  wa- 
ter, uit  het  gebergte  in  Mexicoos  ge- 

fichtneder-geftort,  een  zulferachti- 

ge  grond  vind.  Lanx  d'oever  word 

veel 
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veel  zoutgemaekt,  met  welk  de  bur- 
gers fterke  handel  drijven.  Meer  als 

honderd  duizend  fchuitjens  (d'In- 
diaenen  noemenze  acales  ,  de  Span- 
jaerden  canoas)  vaeren  geduurigafen 

aen.  't  Verfche  meir  grooter  dan  het 
zikige  ,  voed  kleine  vifch.  Beider 

oevers  hebben  ruim  vijftig  voor-fte- 
dcn,  welker  zommige  vijfduizend, 
en  andere  eens  foo  veel  huifen  tel- 

den. Ja  de  voorftad  Tefeuco  gafMexi- 
:o  een  grootheid  eertijds  niet  toe.  Ze 

00 

door  een  draey-wind  over  Mexico 
gewaeyt ,  met  regen  neder.  Op  de 
vochtige  avond  volgt  een  ftar-lichte 
nachten  aengenaeme  morgen  Hond. 
Van  flagt  mand  totbloey-maend  toe 
houd  het  meeft  drooge  dagen ;  doch, 
wanneer  zomwijl  vocht  valt  ont- 
fteekt  te  gelijk  een  ftorm ,  welke  een 

fulferige  ftoffe  veroorzaekt,  en  devreemdft°f' 
ftoffe  een  duifterheid,  niet  min  pik- 

fwart  als  ongezond :  alzoo  d'een  den 
ander  geenzints  fien  kan ,  en  pijn  der 

dert  de  Spanjaerden  meefters  van  defe  (  lendenen  ter  neus  en  mond  ingevloo 
[tad bleven,  floptenze  veel  graften, 
?m  ruimte  uit  te  winnen  aen  de  naeu- 
veftraeten.  Behalven  drievoomae- 
ne  markten  ,  verfchaft  ieder  open 
>laets  allerley  eed-waeren  dagelijx. 
3e   markten    noemen   d'  Indiaenen 
ianguyjlli  ,  de  Spanjaerden  tianguez. 
1'Eerfle  ftaet  in  Tatelnlco,  aen  drie 
canten  met  galderyen  omringt.  Mid- 
len- weegs  van  defe  vier-hoekige 
uimte  ,  gehouden  voor  de  grootfte 

Ier  weereld ,  pronkt  nevens  't  gerecht 
:en  konflige  fontein.  De  tenten,  een- 

nael  's  weeks  alhier  ten  handel  op- 
reilaegen  ,  maeken  meer  als  dartig 
luizend  uit.    De  tweede  markt  na 

^antjoan  genaemt ,  leid  binnen  Mexi- 
0,  en  grimmelt  vanmenfchen.  De 
larde  voert  de  benaeming  Hyppolito 
>efchuts-heer  der  Had.  Alle  woons- 
Jag  en  donderdag  vloeytherwaerds 
aük  een  aental  handelaers  :  dat  de 
uime  vlakte  te  naeuw  valt.  Voor 

eder  koopmanfchap  is  een  byzon- 
lere  wijk.Swaerepakkaedjen  blijven 
tl  fchuitjens  aen  de  water-kant  leg- 
;en.  In  de  vier  wijken  der  ftad,tegen- 
^oordig  genaemtfan  Juan ,  fanta  Ma- 
ia  la  re 'don da ,  fan  P allo  en  fan  Seha- 
liaen,  bevinden  haer  meer  als  vier 
luizend Spaenfche  borgersen  dartig 
luizend  ïndiaenfche  huifgezinnen : 

ehalven    't  voornaemfte    gedeelte 
"hatelulco,  nu  fan  Jago.    Wonderlijk 
aet  'ttoe  met  degeftalte  desluchts. 
)ver  dag  is  het  doorgaens  helder 
feder.  De  noorde-wind  tegen  den 
vond  brengt  regen  by,  van  welke 
e  top  de  berg  Tepeaquilla,  een  kleine 
ïijl  boven  de  flad  af-gelegen ,  zeker 
ew  ijs  geeft;want  wanneer  aldaer  een 
uiftere  wolk  gefien  word ,  die  komt, 

gen 

verwekt ,  ja  den  dood   zelf: 
waerom  allenthalven  een  ieder  bin- 

nen geilooten  deuren  en  venfters  fich 
verbergt ,  of landwaerd  trekt.  Voorts 
dient  aengemerkt,  hoe  de  ftadhaer 

zelf  t'eenemael  ongelijk  isgeworden, 
zedert  onder  't  gefag  des  Spaenfchen koninx  verviel :  en  byzonder  als  op  v^^t 

'tjaer  feftien  honderd  negen  en  twin-  jammerlijk. 
tig  jammerlijk  door  een  overftroo- 
mende  water- vloed  verweeft  wierd. 

De  gefchiedenis   dient  een  weinig 
hoogeropgehaelt.  BarnaheCahoset- 
telt  de  voorval  aldus ,  in  een  brief  aen 
den  lefuiet Hernando de Leon.  Mexico, 
feid  hy ,  leid  in  een  valleye  tulTchen 
hoog  gebergt,feventig  mijl  beflaen  de. 
De  valleye  langwerpig  rond  is  ten 
meerderen  deel    doorfneeden  met 

meiren,  welke  d'Indiaenen,  en  na  haer 
de  Spanjaerden  groeven  :  alleenlijk  is 
't  meir,  Md'A-icöbefpoelende  ,  uit  de 
natuur.  Om  de  water- vallen  te  fluiten 
leggen  allerwegen  dammen  en  dij- 

ken.   De   vloed  voor  Mexicalcingo 
ftroomt  anderhalf  vadem  hooser  als 
tot  Mexico.  De  vier  andere  meir  en  ten 

noorden  hebben  noch  vry  fwaerder 
water  dan  Mexicalcingo:  welker  zom- 

mige Hechts  vier,  en  andere  drie  mijl 

in  d'ommegang  uit  maeken:  daeiMe- 
xicalcingoos  meir  vijftien  en  Mexicoos 
feftien  telt.    By  inbreuk  der  dyken 
heeft  Me xico  nu  en  dan  groot  gevaer 

geloopen  en  fchaede  geleden.  Wes- 
halven  d' onder-koning  Luidewyk  de 
Felafcobyxondeie  vlytaenwende:om 
ergens  door  de  laegfte  bergen  een  uit- 

watering  te  maken. 'tLand  rondom  ge- 
peyltwiert  de  noorder  kuftby't  dorp 
Gueguertoca     bequaemft    gevonden. 
Doch  wegens  de  manier  der  uitwate- 
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ring  quamen  de  wisrkonftenaers  niet 
over  een.    De  meefte  floegen  voor 

een  graft  te  delven ,  waer  in  de  mei- 
ren  haer  ondoden  :  andere  een  on- 
der-aerdfche  breede  goot  te  leggen, 

't  Laetfte  ontwerp  volgde  Velafco,  met 

ongelukkige  uitflag  ;    alfoo  de  my- 
neerders ,  door  't  inftorten  van  't  zand 
bedolven  bleven  ,  of  wegens  de  be- 

flootefulferige  lucht  (likten,  't  Werk 
is  echter  niet  blijven  fteeken :  hoewel 

op  een  gantfch  andere  voet  hervat 
wert.  De  Franjman  Henrik  Martyn  nam 

aen  de  rievier  Quautitlan,  die  in't  meir 

Laguna  valt,te  diepen:  en  door  de  ver- 
dieping tot  een  boezem  te  maeken, 

waer  door  Laguna  't  overtollig  water 
foudeloozen.  Dejefuietjoan  Sanchez- 

fprakde  toeleg  met  vele  redenen  te- 

gen ;  maer  ging  echter  voort.  En  eer- 
lang viel 't  water  diervoegen,dat  men 

droogsvoets  tot  de  klippe  el  Pennoli 
een  mijl  van  de  ftad  afgelegen,  koude 

gaen.Men  hield  geftaedig  d'hand  aen dit  werk :  totter  tijd  Conde  de  Getues 

voor  onder-koning  over  quam.  Defe 
oordeelde  d'onkoften  onnoodig:  ja 

gelafte  de  dijken  door  te  fteken ,  wel- 
ke 't  water  fchutten,  afgeftort  lanx  de 

zilver- mijnen  van  Pachuca :  ten  einde 

dejuiftepeylhad,  hoe  hoog'twater Mexico  onder  zette.  De  vloed  wiefch 

zedert  jaer  op  jaer :  tot  eindelijk  in 

't jaerfeftien  honderd  negen  en  twin- 

ting  een  fwaere  regen  viel ,  die  't  meir 
Laguna  óiet\oegen  deedfvvellen ,  dat 
Mexico  ellendig  verdronk.  De  huifen 

fpoelden  by  duizenden  om  verre:  alle 
koop-waren  ,  welke  niet  tegen  het 
water  mogten  ,  verdorven.  Ten  zy 
deontelbaere  fchuitjensbyzonderte 

pafte  quamen ,  't  had  meer  menfchen 
't  leven  gekoft.    Henrik  Martyn  her- 
ftelde  eindelijk  de  waterleiding  van 

Gueguenoca:  bragt  de  vloed ,  uitliet 

gebergte  gezakt,  binnen  d'oevers  der ftroomO^#/ii/d#:groefeen  graft  lang 
achtduizend  vademen:  en  bouwde 

een  konftig  fteen  -  verwulfel  onder 
d'aerde  van  gelijke  lengte  als  de  graft. 
Dit  werk  heeft  om  de  tweehonderd 

vademen  ruime  lucht-gaten,  en  een 
diepte  vanfeftig  vademen :  zulx  een 
geweldig  nat  verfwelgt.    Langzaem 
üep  Mexico  droog.  Soohaeftftaeken 

de  kruinen  der  dammen  en  dijken  als 
ook  de  üraeten  niet  boven  of  men  be- 

gon de  gronden  te  verhoogen:  overal 

bruggen  te  leggen  :  en  meer  acntal 
fchuitjens  te  timmeren.    De  burgers 
vonden  ook  goed  een  diepe  grafttot 

meer  ontiafting  van't  water  te  maken: 
hoewel  twintig  jaer  arbeids  vereifch- 
te.  De  rievier,  welke  bykans  midden 
door  de  ftad  loopt,wort  van  een  muur 
bedwongen.  Met  een  kromme  bogt 
leid  een  galdery  vol  prachtige  boogen 
ftadwaerd.    Achter  de  galdery  ver- 
fchuilen   kofteiijke   paleifen  onder 

aengenaem  geboomt.    De  kloofters 
verheffen  boven  andere^  huifen  zeer 

verheven  daken  en  toorens.  De  Fran- 
cifcaenen  bewonen  vier  uitmuntende 

geftichten.'t  Eerfte  aen  F rancifcus  toe- 
gewijt,beflaet't  opperfte  gedeelte  van Mexico:  leid  binnen  een  ruime  vier 

kantige  hof,konftig  in  bedden  en  ry en 

van  boomen  verdeelt,  d'Ingangver 

toond  drie  poorten.  'tKloofterzelfi* 
buiten  gemein  hoog:op  de  twee uiter- fte  muuren  ruft  een  fwaere  toorn  mei 

vier  ommegangen. Midden  weegs  dei 
ftad  ftaet  haer  tweede  klooüer  fan  Ja 

go.-we  derzij  ds  heeft  het  gebouw  twe( 
vierkante  toorens,  onder  en  bo ver 

even  dik.  't  Darde  leid  een  weinigtei 
zijden  af ,  achter  de  voornoemde  gal 

dery  dangwerpig  getimmert  vertoon 
een  hoog  en  konftig  gefpan  in  d< 
lucht :  dr aegt  de  ben  aeming  Maria  h 
Rodonda.  't  Vierde  niet  verre  van  hei 
eerfte  ;   doch  veel  kleinder  :  worc 

genoemt  fan  Diego.  d'Auguflyner  mon- 
niken wijken  geenzints  voor  de  Fran- 

cifcaenen.  Haer  voornaemfte  gebouw 

heeft  heerlijke  zaelen  en  twee  too- 
rens :  de  laegfte ,  rond  en  dik ,  loopi 

fpitstoemet  een  cierlijke  knop  :  de 
hoogfte  recht  vierkant  ftrekt  drie  om 

megangen  hemelwaerd  :  erkent  Au 

guflyn  tot  befchuts-heer.  Recht  achtei vertoont  fich  fan  Pablo  ,  met  mindei 
luifter.  't  Gefticht  Sebafiiaen  na  't  meii 
Laguna,  is  gebouwt  kerks-gewijs :  dt 
toorn  heeft  een  dikke  fpits.  't  Augü 
ftyner  kloofter  fanta  Cruz  ftaet  vier 
kantig  nevens  de  markt,  wiens  mid 
óqïi  pronkt  met  een  konftige  fontein 
Het  hof,  binnen  dikke  muuren  be 

ftooten ,  trekt  den  befchouwers  doo 

eei 
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een  koftelijk  vermaek  in  verwonde- 
ring weg.  Op  gelijke  wijze  bewoo- 

ncn  de  Dominicaenen  twee  fchoone 

kloofters.  't  Voornaemde  na  Domi- 
nkus  gersaemt  is  achter  achtkantig, 
welker  dak  boven  fcherp  toe-loopt. 
Voor  verheft  haer  een  toorn  ,  waer 
aeneen  marelijkekerk  vaft  blijft.  Het 
tweede  getimmer  ,  ter  zijde  af  van 
fan  Jago ,  bfflaet  uit  drie  onderfchei- 
de  gebouwera.,  verwulfs-gewijs  ge- 

dekt, word  geheten  Co/legio  de  Porta 
Cceli.  Schuin  over  fan  f  ago ,  nevens  de 
groote  mark  t,  hebben  dejefüieten  een 
prachtig  paleis,  alwaereen  meenigte 
leerlingen  in  de  Latijnfche  en  Griexe 

taelen  geoefent  worden,  't  Paleis 
draegt  de  naem  Cafa  Profejfa  los  eflu- 
dios.  Haer  tweede  woonplaets  Illefon- 

fe  Sanna novifiad 'behoeft d'eerdetiiet 
toe  te  geven  :  als  welke  een  dubbelde 
gevel  vertoont  voor  een  koninglijk 
huis.Demonniken  la  Marcel  onthou- 

den haer  binnen  iwee  klooders,beide 
zenonfe  Lieve  Vrouwe  toegewijd. Even 
zoo  veel  bewoonen  de  Car w.elieten ,in- 

fchelijx  na  Maria  genoemt;doch  d'ee- 
ne  met  de  bynaem  Montferrate ,  d'an- 
der  Car  mei.  d'Eerde,  gelegen  niet  ver- 

re van  de  rie  vier ,  is  een  flecht  gebouw 
in  vergelijking  des  laetften  ,  wiens 

toorn  en  tempel -dak  boven  alle  ge- 
bouwen uitfteekt,  in  Mexkoos  bo ven- 

flad  ter  zijde  van  'tkloofter  francif- 
cus.  De  vrouwen-klöofters  zijn  veer- 

tien ,  door  Mexico  wijd  en  zijd  ver- 

fpreyt.  't  Voornaemde  eert  voorbe- 
fchuts- vrouw  Calharina  van  Senen  : 
heeft  een  prachtige  toorn  en  ruime 
wooningen.  Meer  luider  even  wei  ver- 

toont/tftftaTm-y^gebouwtna  de  ma- 
nier eens  kaizarlijken  paleis  :  boven 

verwulfd  :  beneden  met  een  laege 
muur,  en  achter  met  een  buiten  ge- 
meinvermaekelijkeluft-hof:  niet  ver- 

re van  de  ronde  fontein,  diegeduurig 
water  fpuit,  in  d'ommegang  vol  kon- 

dig-kodelijke  pylaeren.  Boven  de 
fontein  ftaen  dicht  over  malkander  de 
vrouwen-klooderen  la  Encarnacio  en 
fanta  Ines.  Vorders  leggen  hier  en  daer, 
boven ,  beneden  en  midden-weeg  der 
dad  de  geftichtmfejus- Maria  ,  Lau- 
renfojas  De  s-calca-s,  fanta  Clara  ,Juan  de 
la  Pcemtentia,Regina  Coeli  fanta  Monica, 

las  Recogidas ,  Ieronymo  en  Conception- 
Tegen  over  de  lange  galdery  vol  boo- 
gen ,  doen  fich  twee  gadhuifen  o$,i*fl-k*ifi»: 
dicht  by  malkander ,  Re  al  de  los  Indios 
en  nojlra  Senora  delAmor.  Voorts  leg- 

gen acht  andere  voor  arme  zieken:als 
namentlijk  de  Dios ,  del  Spiritu  Santo, 
luan  de  Doys ,  de  la  Mifericordia ,  de  fan 

Hippolyto  en  de  fan  Lazaro.  De  drie  kerken-. 
hoofd-kerken  voeren  de  naemen  Ca- 
tharijn,  Martijnen  VeraCruz.  De  gil- 

den der  Santen  vergaederen  weeke- 
lijk  binnen  prachtige paleifen.  Onder 
dde  munten  uit  luan  de  Later an ,  de 
Chriflo  en  las  Niuas.  De  verblijf-plaets 
des  onder-koninx leid  nevens'tDo-  paleis; 
minicaener  klooder  Porta  Coeli.  Waer- 

lijkeendukwerks,  'tgeen  voor  geen 
gebouwen,  by  d'oudheid  wijd-luftig 
uitgekraey  t,  behoeft  te  wijken.  Even- 

wel moet  het  toegeven  aen  de  ftoel  floeUkï 

van  d'arrz-bifTchop,in  't  ronde  eetim-  #*"#* 
mert  gelijk  een  lchouwburg ,  uitdruk-  koftelijk: 
kende  'taenzien  des  gefachhebbers , 
die  't  bewoond,  als  welke  heerfcht 
over  de  bifdommen  van  Tlafcala,  Gua- 
xaca,  Mechoacan,  Nieuw  Galicien ,  Chia- 
pa  ,Yucatan ,  Guatimala,  Verapaz  en  de 
Philippinas.  Dit  ver  wonderens-  waer- 
dig  gedicht  begon  FerdinandCorteJius; 
doch  wierd  voltrokken  dopr  Seba- 
ftiaen  Ramires  de  Fuenleal.  Behalven 
ètïe.  paleifen  zijn  ook  uitmuntende 

Cafa  deCahildo ,  Alameda  en  d'Hooge- fchool  ,  alwaer  de  leeraers  nu  over 

lang  haer  geleerdheid  aen  de  weereld 
hebben  bekend  gemaekt,  op  papieren 

vol  wijfe  letteren ,  binnen  Mexico  ge- 
drukt. Rondom  de(e  dad  lagen  eer- 

tijds deden  en  vlekken,  aennenelijk 

door  een  groot  getal  van  heerlijke  hui- 
(èn.  Onder  de  zelve  verdient  Chulula  MA  chu- 

geenfints  de  laegde  plaets.  Dedad, lula' 
gebouwt  op  een  vruchtbaere  vlakte, 
telde  meer  als  twintig  duizend  woo- 

ningen. De  ludhuifen  rondom  wae- 
ren  niet  minder.  De  tempels  en  too- 

rens  bereikten  't  getal  van  de  dagen 
desjaers.  't  Bewind  der  dad  dond  aen 
dedeevoogd,  fes  voornaemeedelen 

en  opper  prieders  ;  want  zy  geen  be- 
raedflaeging  ter  hand  floegen,  fonder 
voorige  godsdiend  te  plegen.  De  prie- 
deriijlke  bediening  vereifchte  niet  al- 

leen 't  bewierooken  derafgoden  vier- 
Gg  2  mael 
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mael  binnen  vier  en  twintig  uuren  des 

morgens ,  middags  ,  na  zonnen-  on- 
dergang en  ter  rniddernacht.Niemand 

mogt  afwefen.  Maer  zy  gebruik- 
ten infchelijx  een  wreede  oefening 

omtrend  haer  zelf,  en  noch  wreeder 
omtrend andere  Op  de  gewooneiijke 
feeftdagen  onthielden  fich  van  fpijs, 

drank  en  flaep  :  geefelden  'tlicchaem 
ongenaedig  met  geknoopte  koorden: 
fpouwden  haer  mannelijkheid  op,  om 
alle  onkuifche  beweegingen  te  be- 

dwingen :  quamen  des  nachts  opeen 
ruime  plaets  des  choors  te  zamen : 
alhier  nedergezeten  ,  doorftaeken 
met  lancetten  de  kuiten  enfcheenen, 

vol  ontelbaere  wonden ,  zuix  't  bloed 
allerwegen  uitgudfde  :  dit  ftreekmen 
aen  de  flaep  des  hoofds  en  doopte 
ook  in  't  zelve  delancetten ,  die  bloe- 

dig voor  den  tempel-gevel  ten  toon 

hingen  in  een  ftroo  bolle.  Delancet- 
ten maekten  een  groot  getal  uit,  alfoo 

niet  meer  dan  eenmael  mogten  ge- 
bruikt worden.  Doch  op  de  dagen 

aen  d'afgod  Tezcatl/puca  toegewijd, 

droeg  ,'behalven  de  priefters  ,  ieder 
menfeh  een  nieuw  touw  uit  d'hennip 
mangey  een  vadem  lang,  en  met  een 

dikke  knoop  aen  't  einde  ftijf  toege- 
draeyt  :  welk  diervoegen  over  de 
fchouders  zlingerden,  als  of  den  rugge 
ten  pletteren  wilden  kloppen.  De 

priefters  bleven  vijf  volle  dagen  in 
den  tempel:  gebruikten  aldaer  gelijke 
wreedheid  ;  en  aten  Hechts  eenmael 

bmnen  vier  en  twintig  uuren.  Om- 
trend de  gevangenen  pleegdenze  een 

afgrijfelijke  verwoedheid-  't  Beuls- werk ging  aldus  toe.  ïn  de  kerk  ftond 
een  rond  tooneel  uit  fteen  gebouwt, 
na  welkers  ruime  vlakte  een  breede 

trap  boven  leide.  Op  't  tooneel  was 
een  vierkantige  ftellaedje  ,  onder- 
fchraegt  van  acht  en  twintig  pylaeren: 
achter  welke  een  befchoeying  ver- 

toonde duizend  en  duizend  men- 
fchen-hoofden.  Alhier  faten  de  ge- 

vangenen, ten  oflèr  gefchikt,  moeder- 
naekt,  by  een  gewaepende  wacht  be- 
waerd.  Een  trap  ging  na  de  boven- 
gtondderfteliaedje  :  drie  voet  van  de 
trap  ftond  een  fteen  die  fcherp  toe 

liep ,  {d  Indiaenen  noemden  hem  quau- 
xkalli)  en  achter  de  fteen  waeren  in 

B  o  E  K: 

d'hoogte  twee  ronde  kapellen  boven 

klaprnuts-gewijs,  ieder  met  viergae- 
ten  en  een  breede  poort  :  binnen  fat 
een  vervaeilijke  duivel.  Ses  priefters 
bekleeden  dit  bloedig  ambt :  droegen 

dehenaemingchachalmua.  Die 't  hart 
den  gevangene  uitrukte ,  geheten  pa- 

pas of  topdzïn ,  ging  d'andere  in  aen- zien  te  boven  :  droeg  eenroodegor- 
dijnom'dijf,  niet  ongelijk  een  lange 
tabbaerd  met  breede  franje  lanx  de 

boorden,  als  ook  een  kroon  uit  groe- 

ne en  geele  pluimaedje  op  't  hoofd, 
aen  d'ooren  oorhangfels  volkoftelij- 

ke  gefteente  ,  en  door  de  lip  half  we- 
gen de  kinne  een  blaeuwe  fteene 

fchaft.  't  Aengefight  en  handen  lee- 
lijk-fwart  beftreeken  :  met  zulk  een 
verve  vertoonden  haer  ook  de  vijf 
andere  ;  doch  verfchilden  in  gewaed 

van  den  topilzin ,  datze  om  't  verwerd- 
gekruld  hair  een  ledereriem bonden, 
en  witte  rokken  aen  hadden,  fvvart 

geflikt.  De  topilzin  liep  haeftig  de 

trap  af  na  de  gevangens  ,  en  toonde 
ieder  byzonder  een  beeld :  feggende, 

dit  is  uwe  God.  't  Beeld,  gekneed  uit 

deeg  van  bledos  ,  mays  en' hooning, 
had  voor  oogen  groene  koraelen,  de 

mays-graenen  maekten  de  tanden. 
Thans  wierden  de  gevangenen  na  bo- 

ven geleid,  en  aldaer  met  de  rugge  op 

de  puntige  fteen  quauxicalli.  De  vijf 
priefters  chachalmua  vatten  ieder  een 

been  ,  arm  en  't  hoofd.  Die  't  hoofd neder  drukte  ,  wierp  den  wringende 
menfch  een  houte  halsband  ,  gelijk 

eenflangegekronkelt ,  om  den  hals. 

Terwijl  de  borftgefpannenlag,  keer- 
de fich  de  topilzin  na  den  afgod ,  en  be- 

toonde een  nederige  eerbiedigheid. 
Thans  tarnt  hy  met  een  fcherp  fteene 
mes  den  gevangenen  ,  kermende  op 

den  puntigen  fteen  ,  de  borft  open: 
rukt  't  hert  uit  het  lijf :  vertoond  het 
rockende  aen  de  zonne  :  werpt  het 

eindelijk  den  afgod  in  't  aengeficht : 
enterftond  ook 't  vermoorde  lijk  van 
de  trappen  af.  Beneden  gerold  word 
weg-gedraegen  van  die  aen  de  trap 
wachten;  doch  ieder  neemt  fijn  eigen 

gevangen:  die  zedert  gekookt  en  ge- 
braeden  voor  een-lekker  gerecht  ver- 
ftrekt.  Zulk  moorden  greep  niet  al- 

leen ftand    onder   de   Mexicaenen-, 

maer 
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maer  ookby  de  meedein  diaenen  roti-  f  moniken  en  nonnen,  't  Zout  van 
dom  her  :  en  byzonder  binnen  de  aerde  alhier  gemaekt  word  alomme 

Had  Chulula ,  foo  veel  gezid  als  't  Hei-  (  vervoert,hoewel  niet  wit  is,  en  deerns 
lïgdom  aller  Goden.  Jaerlijx,  wierden 
alhier  fes  duizend  kinderen  geoffèri. 
De  burgers  plagten  wijd  en  zijd  koop- 
manfehap  te  drijven,  inzonderheid 
metcochinillie.  Haerdragtwas  ver- 

fcheide. De  vermoogenlte  droegen 
kotoene rokken,  aen  welker  randen 

pluimaedjen  en  punten  van  konijne- 
veliekens  flingerden.  't  Slecht  volk 

dienÜig  om  peekei  vleefch  te  rriae- ken.  Voorts  leid  Mexico  rondom  in 

verfcheide  dorpen ,  onder  welke  de  DorPen  om 
»  r  ^        ■   1  ^-  Mexico. 
kroon  ïpannen  Guatitlan,  Tenyauca , 
Efcapuzalco  ,  Tacuha  en  Suchimïlco . 

'cNaeft  gelegen  landfehap  Xilotepec 
is  vermaerd  wegens  twee  fonteinen  P 
en  uit-fleekende  vruchtbaerheid. 

d'Eene  fontein  dicht  onder  't  dorp 

Wondert 

'onteinen  \ 

^.dk(\c\i'mnequens-tabhaerden:nequen    Queretaro levert ziedent water ,  welk 
is  een  lywaed,  geplukt  uit  hairige 
bladeren  der  boom  maguey.   De  ftad 
Tezcuco  ,  vol  gefchikte  ftraeten  en 
prachtige  huifen,gebouwt  op  de  kant 

van  'tziltige  Mexicoofche  meir,  en 
echter  geeazinrs  gebrek  lijdende  we- 

gens verfch  water,  door  onder-aerd- 

fche  gooten  uit  't  gebergte  af-geleid , 
over-trefte  eertijds  in  groote,  volgens 
Antenïus  de   Herrera  ,    de  beruchte 

Spaenfche  koop-ilad  Sivilien  twee- 
mael.  Quitlavaca,  by  de  Spanjaerden 
genaemt   Venezuela  ,  (  ter  oorzaek 

gelijk  Venetïen  rondom  in  'twater  leid, 
aen  verfcheide  eilandekens  verdeelt) 
telde  eertijds  meer  dan  twee  duizend 
huifgezinnen.  Een  dijk ,  twintig  voet 
breed  en  een  half  mijl  lang ,  leid  door 

't  meir  na  de  vaite  kuft.  Tztacpalapa , 
vijfmael  dichter  bewoond ,  vertoonde 

fich  ten  deelen  in 't  zoute  meir,  ten 

deelen  op  't  vafte  land  ,  alwaer  ver- 
fche  vijvers  overvloedig  vifch  voe- 

den ,    twee  mijl  van  Mexico  >    wer- 
waerds  een  breede  dam  leid  :  lanx 

welke,  ten  zy  een  kromte  had  in  het 
begin  ,  Mexicoospoort  gezien  zoude 
worden.  Op  den  dam  ft  aet  een  fon- 

tein van hoogeboomen  omringt,  en 
levert  fchoon  water.    Ter  zijden  af 

verhief  Mexicaltzingo  uit  't  meir  Lagu- 
na  vier  duizend  heerlijke  gebouwen : 

zn'tdoripCuyocan  opeen  vruchtbaere landfdouwe  fes  duizend  ,  anderhalf 

mijl  van  Tztacpalapa.  Nergens  na  zoo 

magtig  was  't  dicht  by  gelegen  vlek 
Hiualopucho .  Defe  drieplaetfen,  eer 

den  hals  bukten  onder 't  Spaenfche 
iok ,  pronkten  met  prachtige  tempels 
en  hooge  toprens,  welker  zilverige 
luifter  verre  af-blonk.  Tegenwoordig 
verandert  in  kloofters  fteeken  vol 

verkoelt,  voor    t  vee  een  gezonde 
drank  verfchaft.  De  andere  vloeyt 
vierjaer,  eneven  zoo  lang  geeftze 
niet  een  droppel.  By  harde  regen  is 
de  zelve  droog,  enby  droog  weder 
vol  goed  water.  Tuüchen  de  dorpen 
Queretaro  enfanjuanleld  een  ruimte 
feven  mijl  lang  en  fèven  breed,  en 
twee  mijl  boven  Queretaro  hierby  ge- 

rekent  ,  alwaer  honderd   duizend  m&"?e ',m hoorn-beeiten,  eens  zooveelichae-  heid. 
pen  en  tien  duifend  paerden  weydens 

genoeg  vinden,    't  Gebergte  NevadaSer&mJa- 

by  de  ftad  de  los  Angelps  verdient  geen  ̂ ™°' 
gemeine     verwondering,     't  Begint 
van  dartig  mijl  te  rijzen  toteenyze- 
lijke  hoogte,  boven  vlak  en  meteen 

wijd-gaepend  log ,  wiens  grond  in  on- 
mettelijke  diepte  zinkt.  Gemeinelijk, 
met  zonnen-opgang  en  onder-gang, 
vliegt  een  dikke  damp,  foo  recht  als 
een  kaers,  hemelwaerd;  doch  ver- 
fpreid  eerlang  in  de  lucht  gelijk  een 
pluimaedje,  die  terftond  verdwijnt, 
en  haeflelijk  wederom  verandert  in 
een  bruine  wolk.  Metderookwerpt- 
ze  ook  afch  uit.  De  berg  is  vermae- 
kelijk  beplant.  Onder  ander  geboomt 
groeyen  zeer   hoog  de    cyprellen, 
cederen,  eiken  en  pijn-boomen.  De 
vruchtbaere  velde  leveren  overvloe- 

dig tarwe,  kotoen  en  mayz.  Zelden 
vak  omtrend  defe  land-ftreek  regen. 

Aen  de  voet  des  bergs  leid  't  dorp 
Tepexco  ,  vermaerd  wegens  kriftai- 
lijn-aluin  ,   't  vlek  Ocotlan    leeft  by 
zout ,  welk  een  ziltige  put  verfchaf t, 

en   Tuculala   by    goud  -  mijnen   en 
vruchtbaere  zaey-ianden ,  die  meelt 

tweemael  'sjaers  door  aerdbeevingen 
ellendig  fchudden  :  waerom   d'in- 
gezeetenen  geen  fteenehuifen;  maer 

Gg  3  kege 
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laege  flroo-hutten  bewoonen.  Ten 
zuid-oofle  ymNevada  valt  fchoone 

zuiker :  en  op  den  berg  zelfde  ver- 

maerde  gomme  anime,  welk  voort- 
komt \x\x.jetaiha  een  boom  nimmer 

dor,  met  hard-wit  hout,  een  bleek- 

geel gefprenkelde  bad  :  drie  blaede- 
ren  langachtig  enzachthangen  over 
malkander  aen  een  takje,  en  de  vruch- 

ten by  de  middelde  ftamme.  Als  in 
flagt  maend  deregen  voorby  is ,  word 
in  de  (lamme  een  gat  gemeden,  waer 

uit  d' 'anime  af-drupt  :  zy  heeft  een 
liefelijke  reuk  en  heilzaeme  kracht 

tegen  hoofd-pijn  door  koude  veroor- zaekt.    De  valleyen  Matalzingo  en 
Atzompan  hebben  weelige  weyden . 
Die  go  Munnoz  de  Camargo  fokte  uit 

twee  fchaepen  veertig  duizend,  bin- 
nen tien  jaer  ,  op  Atzompans  grond. 

En  dit  zijn  de  voornaemfte  fteden, 

dorpen  en  landeryen,weike  't  beruch- te Mexico  rondom  verder  en  dichter 

stichting    omringen.  Wegens  de  (lichting  defcr 
van  Mexi-   ̂   vernaei€n  d'Indiaenen  de  naervol- 

Merkvaer-  gende  voorval.    'tSeveofte  gedacht 
dig  verbad  (per  ̂ a^atlacas  ,  uit  't  geweft  Aztlan 

tllgZ'  herkomftig  ,  fwerfde  een   geruime deftichting.  tijd,  nietzonder  duizend  ongemak- 
ken, van'teene  land  tot  het  ander, 

na  't  bericht  welk  de  toovenaers  kree- 

gen  door  de  duivel  Vtztliputzli.  Ein- 
delijk zommige  priefters ,  buiten  het 

heir  afgedwaelt  ,   geraekten  in  een 
wildernis  vol  liefen  en  allerley  ruycht: 
enten  laetften  voor  een  heldere  wa- 

ter plas  ,  in  welke  de  viffchen  niet  al- 
leen zilverig  fcheenen  te  fwemmen ; 

maer  ook  de  beemden  en  boomen 

rondom  wit  glinfterden.   Des  nachts 

openbaerde  Viztliputzli  aen  d'oudfte 
priefter  in  een  droom  :   zy  zouden 

aen  de  ontdekte  plas  een  tunal-hoom , 
wiens  blad 't  een  uit  het  ander  voort- 

komt, vinden  op  een  fteen  ,  onder 

welk'therte  lag  van  den  vermaerden 
tovenaer  Copil.  De  tunal  had  tot  een 
zeker  kenteiken  een  arend,  welkers 

eene  poot  een  geroofde  vogel  vaft- 
hieid,  en  d'andere  een  tak  des  booms. 
Alhier  moeit ,   na  lang  omfwerven 
een  ftad  gebouwt  ter  vader  wooning. 
Op  de  droom  des  ouden  priefters  be 

eindelijk  den  tunal  en  arend  met  uit-  , 
geftrekte  vleugelen  ,   oogen  na  de 

zonnegekeert,  een  neft  vqlkoftelij- 
kepluimen  en  vogel  in  de  klaeuwen. 
Gefwindbouwenze  alhier  een  kapel- 
Ie  uit  aerde  zooden:  de  kap  met  ried 
gedekt  bewaerde  den  afgod  tegen 

's  hemels  ongemakken.  By  beter  ge- 
legendheid  ftond  het  vaft ,  hem  een 

prachtige  tempel  te  maeken.  't  Meir, 
op  wiens  eilandekens  iich  nederfloe- 
gen,  leverde  overvloedig  vifch  en 

water-vogels :  die  zy  aen  denabuu- 
ren  Tepanecas  en  Tezcuco  mangelden 
tegen  iteen  en  kalk ,  tot  bouwing  van 

een  kerk  voor  Viztliputzli  en  een  nieu- we Üad.  Men  damde  nu  ook  een  (luk 

des  meirs  Laguna :  verdeelde  de  ftad 
inviergroote  wijken,  en  de  groote 
in  mindere.  Over  ieder  wierdeen  by- 
zondere  afgod  geftelt.  Men  voerde 
tot  ftads-wapen  den  arend ,  gelijk  op 

den  'tunal  gefien  wierd.  De  fchifting 
der  wijken  en  gebuurten  verwekte 

groot  mifnoegen  by  d'aenzienelijk- fte:  als  die  oordeelden  de  kaveiing 
der  erven  onrechtmaetig.  Weshalven 

weg-trokken  lanx  't  meir  Laguna ,  en 
(ich  opeen  duinachtige  grond neder- 
floegen  :  aen  welke  de  benaeming 

Tlateflulcotoepaften.  d'Afgeweekene 
behielden  bittere   haet  tegen   haer 

lands-genooten  ,  die  de  vier  wijken 
van  't  nieuwe  Tenujlitan  bevorderden. 

Zydeedenuit  TlatellulcozMt  mooge- 
lijke  afbreuk-  Hier  door  vonden  fich 
debeftreedene  benoodfaekt  een  ko- 

ning te  kiefen :  ten  einde  met  meer 

gefach  eneendracht  tegenftand  boo- 
den.  Doch,  om  niet  onderling diens- 
aengaende  overhoop  te  leggen,  be- 
flooten  een  uitheemfch  opperhoofd 
over  fich  te  ftellen.  Niemand  wierd 

bequaemft  gekeurt  als  Acamapixtli, 
die  den  koning  van  Culhuacan  voor 

groot -vader    erkende,     't  Gefant- 
ichap  ,  derwaerds  afgefchikt  ,   be- 

quam  haer  oogmerk.  De  nieuweko- 
ning bedelde  alles  voorfichtig :  zulx 

Mexico  't  hoofd  meer  en  meer  begon 

op  te  fteeken.   Doch  d'aenwas  ver- wekte vrees  onder  de  nabuuren  :  als 
die  defe  vreemdelingen  ontzaegen 

naerftigt  fich  ieder  tot  foeken  na  de    wegens  oorlogs-dapperheid.  Byzon 

aengewefen  plaets.    Men  vond  dan  !  der  wierden  gaende  gemaekt  de  Tepa 

necas, 
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necas ,  welker  hoofd-ftad  Azcapuzalco 
vol  ftrijdbaer  volk  ftak.  Defe  leiden 
enkelijk.  toe ,  om  de Mexicaenen  uit  te 
roeyen,  eer  grooter  macht  kreegen. 
Zy  hadden  tot  noch  toe  fchatting 

ontfangen ,  ter  oorzaek  't  nieir  Lagu- 
na  ten  wooning  in-ruimden  ;    doch 

-  eifchten  nu  boven  de  gewoonlijke  tol 

'  een  tweede :  weiken  ten  zy  op-brag- 
ten  ,  zouden  d'uiterfte  verwoefting 
door  de  wapenen  moeten  afwachten. 
De  vereifchtetol  beftond  in  verfchei- 
degeboomt,  tot  bouwen  derftad,  en 

aerd-gewafch  op  't  water  geteelt,  en 
door  't  water  na  Azcapuzalco  ge  voert. 
De  Mexicanen  niet  weinig  ontftelt , 
wiften  geenzints ,  hoe  zulk  gewafch 
konden  leveren :  wanneer  Viztlipuztli 

'm  den  droom  aen  d'  oudfle  priefter 
bekend  maekte ,  dat  't  vereifchte  doe- 
nelijk  was.  Hy .gebood  dan  aerde  te 
werpen  op  de  driftige  water-liezen, 

en  'm  die  aerde  te  zaeyen.    En  defe 
bragt  ter  gewoonelijker  tijd  voort 
mayz ,  axi ,  tomates ,  chias  en  kouwoer- 

den.   De  Tepanecas',  voor  die  reis  te 
vreden  geftelt,vorderden  tegen  't  nae- 
üe  jaer  een  gans  en  reiger  broeyende 
eyeren  ,  uit  welke  de  jongen  pikten, 
juift  als  beide  de  nellen,  leggende  op 
de  driftige  teel-aerde ,  binnen  Azca- 

puzalco gebragt  wierden.    Door  be- 
richt van   Viztlipuztli  volbragtenze 

ook  dufdaenigen  eifch  ,  vijftig  jaer 
achter  een.   Middeler  tijd  overleed 
Acamapixtli  ,  dewelke  Mexico  met 
gebouwen ,  ftraeten ,  markten  en  wa- 
ter-togten  merkelijk  had  verbetert. 
Op  fijn  fterven  wilde  hy  geen  ftaet- 
volger  noemen ;  maer  liet  de  verkie- 
fing  in  de  vryheid  der  gemeinte :  die 
fijn  zoon  Vitzilovitli  ten  koningiijken 
throon  voerde ,  en  hem  verkregen  de 
dochter  deskoninx  der  Tepanecas:  om 
denzelvenop  defe  voet  te  vriend  te 
krijgen,  en  vermindering  van  dejaer- 
lijxe  fchatting.  Ayauchiguals  kleed  dan 
wierd  vaft  geknoopt  aen  vitzilovitlies 
rok,  tot  voltrekking  deshouwelijx: 
en  zy  beviel  eerlang  in  de  kraem  van 
een  jonge  zoon:  welken  de  groot- 

vader ,  des  ootmoedig  verzocht  , 
noemde  Chimalpopoca  ,  zoo  veel  ge- 
zeid  als  een  rondajfe  die  rook  geeft  : 
ja  hy  hielcl  fich  te  vreden  met  een 

p   A   n  J   e. 

39 paer  ganzen  en  weinig  vifch,  wel- 
ke de  Mexicaenen  ,  in  plaets  der 

fwaere  fchatting ,  zouden  op  bren- 
gen, tot  erkentenis,  datze  fijn  land 

bewoonden.  Chimalpopoca  ,  'op  fijn  chönalpo. 
tiende  jaer  ouderloos,  ontfing  boog  P0CaderUe ••!•        i/i-i         i  iö  koning. 
en  pijlen  m  de  llmker-hand,  en  een 
fwaerd  uit  vley  men  in  de  rechter,  ge- 
kroont  en  gezaift  ten  koning  ,  ver- 

bond fijn  moeders  vader  tot  gunft- 
bewijs  aen  de  Mexicaenen;  want  al- 
zoo  dezelve  groot  gebrek  leden  van 
verfch  water,  verkreeg  zulk  te  mogen 

afleiden  uit 't  gebergte  Chapultepec, 
een  mijl  ter  zijden  Mexico  afgelegen. 

Zy  maekten  dan  een  goot  van  plan- 
ken en  paelen  ,  metkley  tufTchen  een 

dubbelde  fchoeying  gevult ,  door 

't  nieir  heen.  Doch  dewijl  de  goot 
niet  dicht  bleef ,  en 't  water  by  gevolg 
ondrinkbaer  wierd  ,  vaerdigden  een 

gehntCchapna.  Azcapuza'lco :  eiffchen- de  kalk ,  fleen  en  metzelaers ,  om  een 
buurzaem  verlaet  te  leggen.  Oevel 
nam  deraed  dufdanigen  voorflagop. 

Wat  lieten  fich  de  Mixicaenen  voor- 
Jlaen?  zaleen  vluchtige  hoop,  die  ten  bee- 
de  in  eens  anders  landvooond ,  tot  dienjl- 
baerheid  vorderen ,  dewelke  over  haer 
heerfchen>  Men  neemt  dieshalven  een 
flot-vonnis  buiten  's  koninx  kennis 
(alzoo  verdacht  gehouden  wierd  we- 

gens fijn  neve  Chimalpopoca  alle  on- 
derhandeling met  de  Mexicaenen  af  te 

fhijdeh  op  lijf  ftraf :  ja  de  zelve  gant- 
fchelijk  uit  te  roeyen.  Zommigeech- 
ter  verfton den  ;  men  behoorde  Chi- 

malpopoca te  verfchoonen  :  andere 
daerentegen ,  dathy  voor  af  aen  kant 

diende  :  als  dewelke,  van  's  vaders 
wegen  een  Mexicaener ,  fijn  volk  ten 

uiterfte  met  de  wapenen  zoude  be- 
fchermen.  De  laetfte  voorflag  floeg 

boven ;  doch  den  koning  der  Tepane- 

cas diervoegen  om  't  hart,  dat  droef- 
heids  halve  ftierf.En  't  wierd  ook  eer- 

lang te  werk  geleid  ;  want  ettelijke    *9Tj  veï" _>  P  ö  '  •>.       moord: 
Tepanecas ovet-meienChzmalpopoca  by 

nacht  in  fijn  paleis.  Defe  moord  ver- 
wekte de  Mexicaener s  tot  een  zieden- 

de wraek.  En  zy  leiden  haer  wigtige 

toeleg  op  de  Tepanecas  voorfichtig 
aen.  Traeden  in  verbond  met  Tezcuco 
en  Culhuacan  ■:  verkooren  Izcoalt  om  iyoah 

fijn  held-daedige  dapperheid  ten  k-ó-JJJ/  *" 

ning, 
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ning  ,  hoewel  Acamapixtlï  hem  ge- 
teelt  had  by  een  flavinne.  lzcoalt 
maekte  terftond  groote  toe-rufting 
ten  oorloog,  hoewei  tegen  de  borit 

van  ieder  een,  uit  over- (lag  van  d'o- 
ver-macht  der  Tepanecas.  't  Liep  ein- 

delijk hier  toe  :  men  zoude  vrede 
verzoekken  ,  en  wooningen  op  de 

vaftekuft  :  omeenmaeluitd'elleudi- 

ge  liezen  te  verhuifen.  Zulk  eenbee- 

de  konde  binnen  Azcapu'zalco  niet  on- 
fmakelijk  zijn  :  indien  de  Mexicae- 
ners  haer  Godderwaerdsbragten  ,en 

fich  gantfchelijk  den  Tepanecas  onder- 
wierpen. Anderzints  wie  fag  niette 

gemoed  een  gewis  verderf  >  Doch 
hoewel  ieder  de  voor-flag  omhelfde , 

dapperheid  ftond  Tlacaellel  's  koninx  neve  hier 

7ki.lUM' iiarc*  tegen,  't  Mogt  niet beftaen met de  Mexicaenfche  achtbaerheid  ,  uit 

fich  een  aen-bod  te  doen  van  zoo- 
daenige  flaëfachtige  voorwaerden. 
Waerom  geen  beraed  genomen  ,  of 

niet  eenig  gevoeglijker  middel  te  vin- 
den was  ?  Hy  wilde  gaerne  fijn  leven 

in  de  waeg-fchael  ftellen ,  en  nzAzca- 
puzalco  gaen  :  ten  einde  aldaer  den 
gantfchen  toeiland  doór-fnufTelde. 
Soo  gezeid,  foo  gedaen.  Doch  we- 

der-gekeert  bragt  bericht:  hoe  fich 
deTapanecas  ten  ftrijd  toe-rufteden: 
en  geenzints  na  vrede  iuiiterden.  De 

tijding  baerde  een  algemeine  verflae- 
gendheid.  Vele  baden  ,  fich  elders 
met  de  vlucht  te  bergen.  Doch/zco- 
alt  boezemde  den  verzaegden  moed 
in  ;  maekte  een  verbinding  tufichen 

hemen'tvoSk.  Indien  hy  de  flag  ver- 
loor, zoudenze  hem  op-eten ;  byal- 

dien  't  veld  behield,  moeft  de  gemein- 
te  t' fijnen  dienft  ftaen.  Moedig  dan 
rukt  de  koning  tot  onder  de  ftad  Azca- 
puzalco.  De  voor-togt  beftaende  uit 

't  puik  des  adels,  voerde  Tlacaellel.  lz- 
coalt in  d' achter-hoede  gaf 't  telken 

ten  ftrijd  op  een  trommeltjen.  De 
vyand ,  tien  man  tegen  een ,  viel  ge- 
fvvind  ter  poort  uit ;  doch  wierd  foo 
raeuwelijk  onthaelt  by  Tlacaellel,  dat 
tommelinx  na  de  ftad  verdoof.  De 

overwinnaer  hing  hem  kort  op  de 

rug :  fulx  te  gelijk  met  de  vluchtelin- 
vtrfidtt  de  g-en  binnen-drong.  Hier gins  het  aen 

't  moorden.  tSwaerd  verlchoonde 
niemand.    Weinige  bergden  fich  na 

Tepantcas- 

een  fteil  gebergt  ;  doch  na-gejaegt 

wierpen  de  wapenen  van  boven  ne- 
der ,  en  verfochten  lijfs  -  genaede , 

onder  aenbod  van  flaverny.  't  Ver» 
foek  wierd  ingewilligt.  lzcoalt  vond 

eenonwaerdeeriijke  buit  binnen  Az- 

capuzalco  :  deelde  de  verheerde  lan- 
deryen  uit ,  na  ieder  fich  manhaftig 
droeg.  De  bevochte  zegen  bragt  de 

Mexicaenen  in  'toog  der  nabuuren  : 
als  die  haer  fchielijke  aenwafch  ver- 

dacht hielden.  De  fteden  Tacula  en 

Cuyoacan  behoorden  ook  tot  de  Tepa- 
necas, hoewel  haer  eigen  opper-hoof- 

den  erkenden.  Gevoeiigft  toonde 

haer  Cuyoacan:  die,  hoewel  vruchte- 
loos Azcapuzalco  aenhitfte ,  den  ftrijd 

te  hervatten,  zelfde  wapenen  in  de 
vuift  nam.  Doch  eer  het  ten  oorlog 
uitborft ,  fpeelden  de  Cuyoacaners  een 

fchandige  trek  aen  Mexicaenfche- 
mannen ,  genoodigt  tot  een  plechte-  \ 
lijk  afgooden-feeft:  namentlijk,  na 
dat  de  gaften  met  fpijs ,  drank  en  dan- 
zeryen  wel  onthaelt  waeren ,  dwon- 

genze  vrouwen  gewaed  aen  te  trek- ken ,  niet  zonder  fchamper  verwijt 
van  een  ontaerde  mannelijke  inborft. 
De  fpot  bleef  niet  ongewrooken  ; 
want  de  mishandelde  maekten  een 

vergiftige  rook  in  Cuyoacans  poort , 
door  welke  de  fwangere  vrouwen 

mis-dragt  kreegen ,  en  veel  tot  fwae- 
re  ziekten  vervielen.  Ten  laetften 

trokkenze  weder -zijds  te  velde. 
Terwijl  lzcoalt  hand-  gemein  was  , 
trok  Tlacaellel  achterom ,  en  viel  de  J 

Cuyoacaners  op  de  rugge  met  foodae- ; 
nigen  feilen  indruk  aen  ;  datfe  ter 

zijde  uit  fpatten  na  een  fterken  tem- 
pel ;  doch  Tlacaellel  quam  haer  voor : 

ftak  den  tempel  in  brand  :  en  ver- 
volgde de  vluchtelingen  tien  mijlen 

verre.  Een  klein  getal  kreeg  de  top 

eens  bergs  onder  de  voet  ,  en  lijfs- 
behoudenis,  mits  dienftbaer  bleven, 

d' Overwinning  maekte  de  Suchimïl- 
cos ,  't  eerfte  geflacht  der  Navatlacas,  sci 

gaende ,  om  den  voort-gang  der  Me- xicaenen te  fluiten  :  uit  inzicht ,  dat 

niet  t'eenigertijt  haer  te  magtig  over 
den  hals  quamen.  Zy  meinden  dan 
'tzeeghaftig  heir  t'onder-fcheppen; 
doch  Tlacaellel  in  de  voor-baet  trok 

gefchikter  orde  de  Suchïmilcos  ,  met 
'tgant- 



'tgantfche  gros  gelijk  aenvallende, 
onder  d'oogen.  Nietlang duurde  het 
gevecht ,  of  Tlacaellëlbragt  de  vyand 
op  de  vlucht :   verooverde  de  ftad 
Suchïmilco  voor  Izcoalt :  die  ,  aldaer 

ten  koning  gehult,  belafteden  over- 
wonnene een  flraet  te  leggen  van  Su- 

chïmilco tot  Mexico  ,  vier  mijl  lang : 
teneinde  tuffchen  defe  twee  fteden 

d'handel  gemakkelijker  mogt  werden 
gedreven,  en  d' onderlinge  gemein- 
fchap  bewaert.    Onaengezien   duf' 
daenige    voorbeelden  ,    fpiegelden 
fich  Cuytlavacan  niet.  De  ftad ,  aen  het 
meir  Laguna  gebouwt  ,    vertrouwde 

'tmeenigvuldig  vaertuig  ,  met  welk de  burgers  byzonder  wiflen  om  te 
gaen.    Weshalven  Mexico  te  water 
^uelden.    Izcoalt  vond  goed  fijn  ze- 
*end-praelend  leger  haer  op  den  hals 
:e  rukken  ;  doch  Tlacaellel  hield  het 
tegen:  als  die  beloofde  de  muitende 
ftad  onder  de  knie  te  krijgen ,  indien 
Hechts  aenkomende  jongens  mocht 
gebruiken ,  die  in  de  canooen  hand- 

^aeuwwaeren.  't  Wierd  toegeflaen, 
2n befloeg diervoegen  :  dat  hy,  met 

;en  aerdige  krijgs-lifl ,  Cuytlavacan  by 
verdrag  vermeefterde.    De  jongens 
jragten  te  rugge  een  groote  buit ,  en 
nerkelijk   aental  gevangenen ,  ge 
chikt  ten  offer  voor  Viztlipuztli.  De 
ongehoorde  zegen  ,  wijdluftig  uit- 
^ekraeyt,  bevveegde   Tezcuco ,  fich 

t'onderwerpen  den   Mexicoofchen 
toning :  die't  opper-hoofd  over  Tez- 
'uco  tot  opper  raedsheer  verkoor: 
loéwel  niet  zon  der  voorgaende  fpie- 
rel- gevecht  tuflèhen   Tlacaellel   en 
tezcuco :  in  welk  't  Tezcucofche  heir 
ich  ter  befcheidentheid   des  over- 

vinnaers  flelde  buiten  bloedflorting. 
Dndertuflchen  wierd  Izcoalt  na  een 

:waelf-jaerige  heerfchappy ,  af-lij  vig, 
m  Meteczuma  fijn  ftaet-volger.Prach- 
igging  de  verkiefingtoe.  De  nieu- 
ve  koning  met  punten  van  tygers 
/ellen  bekleed  wierd   geleid  in  de 
ïooft-kerk  voor  een  haerd ,  op  w  el- 
ie  nacht  en  dag  vuur  brande.  Nevens 
tond  de  throon.  Alhier  neder-gefe- 
en  offerde  den  duivel  bloed,  gevlymt 
üt  fijn  ooren ,  kaeken ,  fcheenen  en 

tuiten. Een  wel -fpreekende  redenaer 
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juiching  des  adels.  De  flaetzie  eindig- 
de in  koftelijke  maeltijden ,  konftige 

vuur-werken  en  gewoonelijke  dan- 
zeryen.  Toenmaels  wierd  ook  tot 
eenonverbreekelijke  wetgeftelt:  de 
kroning  in  te  wyen  met  een  offer  van 

gevangenen,  diehymoeflaf-haelen 
uit  's  vyands  land.  Weshalven  Mutec- 
zumana'tgew eik  Chalco  rukt,  alwaer 
verfcheide  landzaeten  in  fijn  handen 
vervielen  :  welker  rookende  harten 

den  Vitzlïpuztlï  ten  offer  ftrekten. 
Thans  nam  de  krooning  voortgang 
tot  welke  een  ontelbaer  aen-tal  men- 

fchen  uit  alle  omleggende  landfchap- 
pen  toevloeyde.  Die  onder  tol  op- 

brengen zaten  bragten  gefchenken : 

voor  de  gefchenken  droegen  d'hof- 
meeflers  de  wapenen  der  rijken  ,  tot 
Mexico  gehoorig ,  in  gefchikte  orde. 

Terflond  na  defe  prachtige  flaetzie  jf"**** 
•IJl  17  r>.      n  11  MgtVOOr- viel  de  koning  in  Chalco.  Deftrijdbae-  vat  i» 

re  landaerd  weerde  fich  mannelijk :  chalc0- 
kreeg  Muteczumaa  broeder,  nevens 
een  bende  Mexicaenen,  gevangen. 

Den  gevangen  booden  d'overwin- 
naers'trijk  aen  :  welke  voorflag  by 
hem  wierd  afgeflagen;  doch  eindelijk 
aengenoomen,  onder  beding:  dat  een 
hooge  maft  zoude  werden  opgerecht, 
wiens  top  een  ftellaedje  droeg.  Ider 
dachte  ,  dat  Muteczumaes  broeder  al- 

dus beoogde  een  verheevene  wijze 
van  inhulding;maer  ter  beflemder  tijt 
ten  kruin  der  maft  geklauwter :  riep 
den  gevangene  Mexicaenen ,  die  fijn 
krooningbywoondenjuidskeelstoe: 
Chalco  zoekt  my  ten  throon  te  verhef- 

fen, d' Hemel  laet't  niet  toe.  Leert  van 
my  liever  tejlerven  ,  dan  te  leven  fchul- 

dig  aen  's  vaderlands  verrade ry.  Hy 
had  gefeit:wanneer  fich,met  bloemen 
in  de  hand,  van  boven  neder  wierp. 

't  Lijk,  te  pletteren  gevallen,  verbit- 
terde de  Chalcoojen  diervoegen-.datge- 

fwin  d  de  n  e  vens-ftaende  Mexicaenen 
aen  kant  hielpen.  Eerlang  wreekte 

M^ra^wtf'tmifdrijf-.bragt  niet  alleen 
Chalco  tonder;  maer  ook  verfcheide 

andere  landfchappen  om  her.Alleen- 
lijkliethy  voor-bedachtelijk  Tlafcala 
leggen:  ten  einde  Mexico  hier  een  na- 
buurige  vyand  had :  welke  gevange- 

nen ten  vervloekten  offer  verfchafte, 

venfchte  hem  veel  geluk,  onder  toe-]  en  een  wapen-fchool  tot  oeffêning H  h  der 



'Befchrij- 

•vïng  des 

tempels  van Mexico. 

derjeuchd.  Hy  rechte  vuur-fchaeren 

op ,  voorzien  van  gefchikte  wetten  : 

bouwde  een  prachtige  paleis  en  tem- 

pel :  fteide  vreemde  zeden  in  den 

gods-dienft.  Aflijvig  na  een  acht  en 

twintigjaerigebeftiering,  had  tot  na- 
zaet  Ticocic.De  tempel c«  binnen  Me- 

xico door  hem  gebouwt  uit  fteenen , 

flangs  gewijs  door  malkander  ge- 
vlochten,is  van  uitmuntend  groot  be- 

grip. Binnen  vertoont  fich  een  ruime 

open-plaets ,  rondom  onderfcheiden 

in  wooningen,debenedenftevoor  de 

minder  priefters  ,  de  bovenfte  voor 

dehooger.  Opgezette  feeiten  hiel- 
den binnen  defeplaets  meer  dan  tien 

duizend  menfchen  een  ronde-dans. 

Vier  groote  poorten  eindigden  op 
zooveel  breede ftraeten ,  ieder  twee 

mijlen  lang.  Op  de  buiten  -  poorten Honden  fwaere  beelden.  De  gevels , 

gemetzelt  uit  git-fwarte  fteenen ,  tuf- 
fchen  beide  beftreeken  met  roode  en 

geele  verve,  hadden  niet  min  kond 

alskoftehjkheid.  Ieder  hoek  der  tin- 
ne vertoonde  twee  zittende  fteene 

Indiaenen ,  welker  armen  uitgeftrekt 
in  d'  handen  kandelaers  vaft-hielden; 

de  koppen  pronkten  met  pluimaed- 
jen.  Dertig  trappen,  elkeen  vadem 

hoog,  leiden  na  een  ronde  wandei- 

plaets ,  waer  de  ftellaedje  vol  doods- hoofden te  zien  was  ,  gefchikt  ten 
voor-noemden  offer ,  om  levendige 

menfchen  't  hart  uit  te  tarnen.  Als  ie- 
der fijn  vermoorden  gevangen  had 

gegeten  ,  bragt  hy  't  doods-hoofd  te 
rugge  aen  de  priefters,  die  het  vaft- hechten  onder  de  boven -grond  der 

ftellaedje :  en  foo  lang  bleef,  tot  af- 

viel ;  maer  de  leedigeplaets  wierdter- 

ftond  gevult  met  een  verfch  hoofd. 
Aen  't  einde  der  ftellaedje  waeren 

twee  kapellen ,  boven  klapmuts-ge- 

wijs  gebouwt :  binnen  't  een  zat  Vizt- 
Iiputzli,  binnen  't  ander  Tlaloc.  Hon- derd en  twintig  fteene  trappen  liepen 

derwaerds.  Dochbehalven  de  prach- 

tige tempel  Cu  ftonden  in  Mexico  ne- 
gen andere  binnen  een  ruim  perk : 

alle  met  hooge  toorens ,  priefterlijke 

woon-plaetfen  ,  konftig beeldwerk 

en 



en  koftelijke  zuilen.  Ieder  was  aen 

byzondere  afgod  roe -gewijd.  De 
voornaemfte  naeft  Cu  erkende  voor 

befchuts-heer  TezcatUpuca  ,  geltelt 
overdeboetvaerdige.  Menging  der- 
waerdslanxtachentig  trappen  :  voor 
de  deur  lag  een  ruime  open-plaets. 
De  deur  ,  laeg  en  breed  ,  bleef  be- 

hangen met  een  fluyer  ,  achter  welk 
de  priefters  alleen  binnen  traeden 
in  een  heerlijke  zael  met  tapijten 
behangen  ,  voor  welke  konftige 
beelden  pronkten.  De  zael  was  vier- 

kant ,  befet  van  kamers,  alwaer 

degildens  by-QQn  quamen  ,  de  leer- 
lingen ter  fchool ,  de  rechters  vuur- 

fchaerfpanden  en  de  prieflers  bequae- 
me  huifvelHng  hadden.  Maer  om  we- 

der tekeeren  tot  Muteczuma  ,  naeu- 
welijx  was  fijn  uitvaerd  prachtig  ten 
einde  gebragt,  of  de  vier  hoogerijx- 
raeden  ,  nevens  de  gevolmagtigden 
.van  Tezcuco  en  Tacuha,  vergaederden: 
ten  einde  een  koning  verkooren.  Tla- 
caellel  voorzitter  onder  dekeur-vor- 
ilen  wierd  met  gemeine  Hemmen  de 
kroon  opgedraegen :  als  welken  ieder 
de  Mexicofche  moogentheid  dank 
moeit  weten.  Doch  weigerde  ernfte- 

Jijk  d'aenbod.  De  keurvorften  ver- 
fochten  dan ,  hy  beliefde  iemand  ten 
troon  te  vorderen  :  en  vorderde  T/co- 
cïc  Muteczumaes  oudfte  zoon.  Waer- 
om  hem  aenttonds  de  neus  door- 

boord ,  en  in  't  gat  een  efmaraud  ge- 
hangenis. Eer  den  kroon  op 't  hoofd 

kreeg  ,  moefl  hy  ,  volgens  gewoon- 
te ,  gevangen  vyanden  ten  voorzei- 

den oflèr  gewaepender  hand  haelen. 
Te  veld  getrokken  bragt  wel  gevange- 

nen af;  maer  liet  veel  meer  Mexïcae- 
nen  inde  loop,  niet  zonder  duidelijk 
bewijs  van  onverftandige  blood-har- 

tigheid.  Oevel  nam 'tvolkzulxop: 
waerom  in  't  vierde  jaer  desbewinds 
aen  vergif  fneuvelde  :  en  fijn  broeder 
Axayaca  plaets  ruimde  tot  de  kroon, 
door  Tlacael/els  beltier.  Defe  tothoo- 

gen  ouderdom  geraekt ,  beval  den 
koning  de  kinderen  ,  welke  naliet : 
enjjftierf  ,  befchreid  met  heete  trae- 

nen des  gantfchen  volx.  Nooit  vorfl 
was  zoo  prachtig  ter  aerde  bellek. 
Axayaca  ondertufichen  voerde  een 

ftrijdbaer  heir  na  't  verre  af-gelegen 
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hndfchzp  Teguanfepek  ,  om  met  ge- 

vangenen-offerhanden te  worden  in- 

gehuld.  Hy  zelf,  voor  't  leger  uitge- 
ftapt,  daegtden  vyandlijken  koning 
tot  een  alleen-ftrijd.    Defe  weigert; 
maer   fteunende    op   een   oorlogs- 
magt,  aller  wegen  tezamen-geruckt, 
valt  Axayaca  heevig  aen.  Duurltond 
hem  de  vuurige  torn  ;  want  Axaya- 

ca voet-flaekt  voorbedachtelijk  tot 
d'hinderlaege  achter   ftroo   verbor- 

gen.   Thans  verhief  fich  't  gevecht 
gantfcb  bloedig:  zulx  de Jeguante- 

pecers  eer  lang  'm  wan  -orde  geraek- 
ten,  en  voorts  aen  't  vluchten.  d'O- 
verwinnaer  vervolgde  lijn  zegen  tot 
Guatuho ,  bekende  haven  lanx  de  Zuï~ 
der-Oceaen.    Aldus   zeeghaftig  ge- 

keert  ,  kreeg  de  kroon  op 't  hoofd. 
Onaengezien  dufdaenige  proef-ftuk- 
ken  van  held  -  daedigheid  ,  daegde 
hemd'heer  over  Tlatellulco  ten  kamp 
uit.    Axayaca   vaerdigde  derwaerds 
eengezantfchap,  metlalt:  alzoode 
burgers  binnen  Tlatellulco  een  bloed 
waeren  met  de  Mexïcaeners ,  van  wel- 

ke ,  om  het  verdeden  der  wijken 
en  erven,  even  voor  de  inhulding 
des  eerften  koninx  Acamapixtlï ,  fich 
afzonderden  :  zy  beliefden  goed- 
willig  Mexicoos  koning  voor  opper- 

hoofd te  erkennen.    De  gezanten 
fchamper  bejeegent  brachten  zulk 
befcheid  te  rugge  :  weshalven  Axaya- 

ca gefvvind  ten  wraek  trekt.  Een  ge- 

deelte van  't  heir  valt  den  vyand  te 
water  aen,  Hy  zelf  komt  te  land  af: 
hand-gemein  tufïchen  beide  de  le- 

gers ,  haer^  Uil  houdende  ,  met  de 
heer  over  Tlatellulco,  jaegt  hem  einde- 

lijk op  de  vlucht,   't  Heir  volgt  haer bevel-hebber.  Zoo  dicht  hielden  de 

Mexïcaenen  achter  d'hielen  der  vluch- 
telingen :  dat  gelijkelijk  ter  ftad  in- 

drongen.; den  heer  fich  bergende  bo- 
ven op  den  tempel  ten  pletteren  wier- 
pen ;  en  voorts  Tlatellulco  aen  kooien 

leiden .    Niet  min  gelukkig  liep  de 
fïrijd  te  water  af.  Elf  jaer  fat  Axayaca 
aen  't  bewind :  wanneer  door  de  dood 

plaets  maekte  voor  Autzol :  die  fijn  Mht^e  ko- 

inhulding  focht  te  bevorderen  met  3*  **" 
een  aenllag  op  'tmagtig  landfchap 
Quaxutatlan  ,  welker  ingezeetenen 
de  Mexicofche  tollen  aen-hielden. 

Hli  2  Maer 
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244  Tweede     Boek: 
Maer  defe  ,  verfchrikt  voor  Autzoh 

leger ,  bergden  fich  over  een  arm  der 
zee.  De  zee  had  haer  lijf-berging  ver 
fchaft :  ten  zy  Autzoleen  driftig  eiland 
op  rijs  i  planken  en  balken  verzon. 
Den  vyand  floeg  een  kille  fchrik  om 

't  hart :  terwijl  fich  onverwacht  ver- 
flaegen  vond ,  daer  hy  meinde  veilig 

te  fchuilen.  d'O  verwinnaer  vervolgde 
zedertzijn  bevochte  zegen,  en  brei- 

de Mexicoos  rijk  uit  tot  Guatimala 
toe,  drie  honderd  mijl  verre.   Des 

zelfs  mildadigheid  en  bouw-kunft 
word  boven  gemein  geroemt.    De 
fchattingen  ,   by  de  landen  om  her 
ingebragt ,  verdeelde  hy  tweezints. 

d'  Armen    genooten   kleederen   en 
eed-waeren ,  de  krijgs-overflen  plui- 
maedjen  en  vordere  koftelijkheden. 
Voorts  wierden ,  uit  fijn  laft,  de  Hech- 

te gebouwen  afgeworpen,  en  nieuwe 

getimmert.  Eindelijk  had  hy 't  breed 
voor  met  de  waterloop  ,  van  welke 

fich  Cuyoacan  diende.  'tVoornéemen 
lag,  om  binnen.  Mexico  in  broekach 
tig  land  geplaetft  ,  verfch  water  te 
brengen.  Een  tovenaer  ried  deze  toe- 

leg af,  dewijl 't  water  den  Had  zoude 
onderzetten.  Autzol, gebelgtovet  de 
bygebragte  reden ,  joeg  den  tovenaer 
weg.    Defe  ,  gevlucht  na  Cuyoacan , 
wierd  eerlang  te  rugge  gefleept  en 
verworgt.  Thans  opende  Autzol  den 

dijk  voor  Cuyoacan.  Door  't  gat  vloey- 
deeen  flerke  ftroom  in'tmeir  Lagu- 
na ,  welken  de  prieftersmet  vreemde 
bygeloo  vige  zeden  verwellekomden. 
Zommige  bewierookten  de  vloed: 

andere  offerden  't  bloed  der  quakkels 
of  ook  haer  eigen  aen  't  water :  andere 
wederom  fpeelden  op  kinkhoorens. 
Dek  handel  flaet  afgemaelt ,  nevens 
de  befchry ving ,  in  de  Mexicaenfche 
ver eeuwde  jaer-fch riften ,  beruften- 
de  binnen  de  Vaticaenfche  boek-ka- 
rner  toi  Romen.  Doch  de  voorzegging 

des  geworgden  tovenaers  wierd  by- 
kans  vervult ;  want  't  water  verwoelte 
een  groot  deel  van  Mexico,  en  maek- 
te  voorts  de  ftad  in  eilanden  door- 
fneeden.   Autzol  bedwong  eindelijk 

't  ongemak  met  dammen  en  fluifen, 
en  üierf  in  't  elfde  jaer  fijns  koning- 
rijks.  Zedertgeraekte  't  werk  gewel- 

dig over  hoop.  Noodfaekelijk  dient 

het  een  weinig  hooger  opgehaelt.On- 1 
der  de  Mexicaenfche  adel  fpande  Mu-  * 

teczuma  de  kroon,  een  heer  van  wei-  " 
nig  fpraek  en  fpitsvinnig  verftand ,  die  a 

fich  meeft  onthield  binnen  een  prach-  * 
tig  vertrek  aen  d'hoofd-kerkC«,  om 
gemeinzaem  met  Viztlipuztli  te  han- 

delen. En  alhier  fchuilde  hy  weg,  zoo 
haeft  bericht  kreeg  ;  hoe  de  verkie- 
fing  ten  koninglijke  waerdigheid  op 

hem  gevallen  was :  't  zy  uit  overflag 
van'tgewigtderzaek,  het  zy  uit  ge- 
veinfdheid.  Ontdekten  geleid  na  de 
keurvorftelijke  vergaderingen  voorts 

na  d'heilige  vuur-teft,prikkelde  aldaer 
tot  een  oflèrhande  bloed  uit  fijn  00- 
ren  ,  kaeken  en  fcheenen  ,  volgens 

't  oude  gebruik  :  een  efmaraud  wierd 
gehangen  door  de  doorboorde  neus : 
d'heer  over  Tezcuco  begroete  hem  met 
een  reden :  welke ,  alzoo  ten  tijde  des 

Iejuiets  ïofeph  de  Acofla  in  vafte  geheu- 
genis  ftond ,  (gelijk  ook  andere  ver- 
wellekomingen   der  koningen  den 
leerlingen    onder   fchool-meefters 
tucht  wierden  voorgefpelt,  tot  oefe- 

ning van  tael  vaerdigheid)  hier  in  te  i 
laflehen  niet  ondienftïg  kan  wefen : 
ten  einde  uit  vele  een  (laeltjeter  hand 

zy  der  Mexicaenfche  welfprekend- 
heid.  Tezcucoos  heer  dan  begon  aldué: 

't  Groot  geluk  ,  hoog  -  edele  Mutexzu-  R ma ,  welk  dit  rijk  is  toegekomen ,  door 
de  verkiefing  op  u  gevallen ,  kan  licht  be- 

fpeurt  uit  d'algemeine  blijdfehap.  Nie- mandsfehouders  zoojlerk,  omeenmoo- 
gendheid ,  hoedaenig  defe  ,  te  torzen 
kloekmoedig  en  verflandig  ,  dan  uwe. 
God  bemint  Mexico ,  aen  voien  wijsheid 

verfchafte  van  zulk  een  keur.  Wie  kan 

twijfelen ,  ofgy  die  boven  d 'hemelen  hebt doorlopen   in  heilige   ommegang  met 
Viztlipuztli ,  zult  lichtelijk  bedellen 
d'aerdjche  voorvallen  hier  beneden  ?  Wie 
kan  twijfelen,  of  aen  zoo  veel  deuchds, 
als  uwe  boezem  bejluit  ,  hebben  wedu- 

wen en  wefen  toeverlaets  genoeg?  Spring 
dan  blijdfchaps-halven  op  ,  o  Mexico. 
d' Hemel  verleent  een  vorfl  voorzichtig 
zonder  loosheid  ,   barmhertig  zonder 
fchending  des  rechts ,  kloekmoedig  zon- 

der lichtvaerdigheid ,  minzaem  zonder 
verachte  gemeinzaemheid.   En  gy ,  o  ko- 

ning ,  laet  de  verhevene  flaet  geen  ver- . 
andering  veroorzaeken  van  zoo  veel 

dus  ■ 
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dus  lang  lekende  deuchden.  De  kroon 

laert  moeyelijke  zorgen  voor  't  gemeine 
heft.    De  bekommeringen  moeten  haer 

uïtji rekken  over  'tgantfche  rijk ,  en  ie- 
der in 't  rijk.  A  endachtig  hoorde  Mu- teczuma den  redenaer  :  en  zoude  de 

reden  hebben  beantwoord  ,  indien 
had  konnen  uitbrengen.  De  traenen 

fchooten  uit  d'oogen.  Maer  eer  hy 
uit-toog ,  om  fijn  inhulding  met  offer 
van  gevangenen  te  bevefligen ,  flelde 

orde  op  d'huifelijke  toeftand.    Tot 
noch  toe  waeren  de  koningen  in  haer 
paleis  bedient  by  gemeine  burgers : 
welke  alle  hy  af-fchafte,  en  nam  rid- 

ders envoornaemfte  adel  tot  gewoo- 
nelijk  huis-werk  aen  :  onder  voor- 

wending ,  dat  aldus  een  duidelijker 
verfchil  wilde  ftellen  tufTchen  d'ede- 
len  en  't  volk,  en  meer  aenzien  om- 
trend  de  koninglijke  waerdigheid.  Na 
dufdaenige  beftelling  valt  Muteczuma 
in  een  afvallig  landfchap  :  waer  uit 
merkelijk  aental  menfchen  tenflagt- 
oflèr  voor  Viztlipuztli  weg  -  fleepte. 
Thans  ging  de  krooning  voort  met 
ongemeine  ftaetzie.    Uit  alle  gewe- 
ften  vloeyden  duizenden  na  Mexico, 
zelfde  vyanden  van  Tlafcala ,  Mechoa- 
can  en  Tepeaca,  nooit  by  de  Mexicaenen 
verheerr.  De  (lad  fcheen  uit-gelaeten 
in  danzeryen,vertooningen,  bly-fpee- 
lenen  maeltijden.   Onwaerdeerlijke 

fchatten  bragten  alle  geweflen  ron- 
dom her,  die  onder  tol-op-brenging 

Honden.    Allenthalven   waeren  de 

ftellaedjen,  venfters  en  daeken  vol 
kijkers.  Geen  koning  flapte  immer 
diervoegen  prachtig  ten  throon  bin- 

tien Mexica,  of  die  zulk  een  ontzag 
hield.  Niemand  des  gemeinen  volx 

mogthem  onder  d'oogen  zien.  Hy 
raekte  nimmer  d'aerde  :  wierd  ge- 
iraegen  in  een  ros-baer ,  op  defchou- 
iers  van   voornaemfte  ridders  :  ge- 

bruikte  nooit  meer  dan  eens  een 

deed,  'fchotelofdrink-pot  :  onder- 
lield  ftrengelijk  de  wetten ,  by  hem 
;emaekt :  verkleede  fich  vaek  in  on- 

tkend gewaed ,  ten  einde  na  alles 
laeuw  onder-zoek  deed.  De  Mexi- 
:aenfche    moogendheid  ftond    nu 
en  hoogflen  verheevendheid  geftei- 
;ert.  Maer  gelijk  andere  rijken ,  door 
igen  geluk  top-fwaer,  ten  laetflen 

H1 
voor-over  plotzen  :  en  dikwils  eer 
ten  vernieling  vallen,  als  uit  geringe 
flaet  groot  worden  :  even  zulk  geval 
trefte  Mexico.   Doch  voor  haer  on-  v<>orj}ookm 
derganggingen  vreemde  beduidfelen.^fX- 
Binnen  de  ftad  Cholola  gaf  de  duivel  gmgwm- 
Quezakoalt  te  kennen    :   hoe  een rfer/**- 
vreemd  volk  in  aen-togt  was,  om 
bezit  te  nemen  der  Mexicaenfche 
heerfchappy.    De  tovenaers  voor- 

zeiden 't  zelve  :  waerom  haer  Mutec- 
zuma ter  hechtenis  beflelde.  't  Had 

aller  leven  gekofl  :   ten  zy    door 
's  duivels  konffc  on tfnapten.  De  vrou- wen en  kinderen  dan  moeden  het 
ontgelden  :  alsdie,uit'skoninxlafl, 

f  pijnelijk  flierven.  Middelerwijl  ver- 
!  fcheen  een  vreefelijke  flaert-flarre 
j  aen  den  hemel,  geduurende  een jaer. 
'  Degroote  tempels  infchelijxbran- 
de  ten  grond  toe  af.  't  Water,  ten 
leflïnge  geftort,  flikkerde  als  fwevel. 
Een  yzelijk  hemels-vuur  vertoonde 
by  dag  drie  hoofden,  en  wierp  uit een  fchintelende  flaert  vonken  ter 

aerde.  't  Meir  Laguna  tufTchen  Mexico en  Tezcuco  begon  fchielijkte  zieden 
met  fpringende  bobbelen ,  die  ette- 

lijke gebouwen  'tonderfle  boven keerden.  Een  naere  ftemme  klonk 

by  nacht  over  't  water  :    Kinderen, 
't  verderf  naekt.  Waer  zal  ik  u  voereny 
om  niet  verhoren  te  gaen  >    't  Geen 
vorder  de  Iefuiet  Acojla  hier  af  ter, 
neder  Helt  ,  luid  aldus.    Aen  Mu- 

teczuma fielden  de  vifïchers  ter  hand 

een  vogel  ,   den  kraen  niet  onge-  vreemde 

lijk  ,  gevangen  op  't  meir  Laguna.  vogel 
't  Voor-hoofd  ,  boven  gemein  blin- 

kende, vertoonde  als  in  eenfpiegel 
een  lieir- leger,  welk  fijn  vyanden 
neder-hakte.  De  waer-zeggers,  tot 
ontleeding  der  beduidenis  ontboo- 
den  ,  wiften  niets  te  zeggen.  Onder- 

tufïchen  verdween  de  vogel.  'tTwee- 
devoorfpook  is  immers  zoo  vreemd. 
Een  boer  ,   van  den  akker  in  eens  &»Hv 
grooten  arends  bek  op-gevat ,  wierd  tldZr 
door  de  lucht  gevoert  na  een  duifier  -voert. 
hol :  alwaer  een  man,  van  diepe  flaep 
over-vallen,  fnorkte.  Een  naere  flem- 
me  riep  hem  toe,  kentgy  dien  man 
wel?  Deboer  kende  uit  'tkoninglijk 
gewaeéd  Muteczuma.  De  flemrae  her- 

vatte :  hoe  zorgeloos  ruft  hy  ?  De 
Hh  3  tijd 
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tijd  ver eifcht  draf  van  meenigvuldig 
mifdrijf.  Brand  den  fnorker  de  dije 

met  de  toorts,  dien.hy  in  d'hand 
houd,  hy  zal  geen  fmert  voelen.  De 
boerfchroomachtig  ,  hoorde:  Ik  ben 

grooter  dan  de  koning ,  vol-voer  mijn 

gebod,  't  Gefchied  ;  Muteczuma  ver- 
roerde fich  geentzints.  Eerlang  kreeg 

ddt  bericht  van  dufdaenig  fpook ,  en 

bevond  fijn  dije  verbrand,  nietzon- 
der  heevige  ontfteltenis.  Hy  fat  nu 
veertien  jaer  op  de  koninglijke  zetel: 
wanneer   tijding   ontfing  van   een 
vloot,  uit  canooen  jiie  aen  boord 

waeren  geweeft ,   en  d'  afbeeldzels 
der  mannen  en  fchepen  ,  in  doekge- 
maekt,  hem  ter  hand  fielden.  De 
boodfchap   verfchrikte  Muteczuma, 
dewelke  met  fijn  raeds-heeren  oor- 

deelde't  heilzaemft  :  dekuftenlanx 
ds  Noorder  Oceaen met  fterke  wachtte 

verzekeren.    Des  niet  tegenftaende 
lande   Ferdinand  Cortejïus  met   vijf 
honderd  voet -knechten  en  feftien 
ruiters  :  nam  de  ftad   Pótanchanum 

in  :  trok  door  't  geweft  Sincuchïma\lar 
naTafcalteca  ,  by  verkorting  ook  ge- 
naemtTafcala.  Alhier  vieleenfcherp 
gevecht ;    in   welk   de    Spanjaerden 
cweemael  'tuiterfte  gevaer   liepen, 
ten  zyfes  veld-ftukken,  door  onge- 
woone  flagen  ,  niet  min  fchrik  als 
fchade  toebragten.  Binnen  Chiurutecal 
ftond  het  even  eens  gefchapen ;  want 

ongetwijfelt    was  'tSpaenfche  hek ter  midder-nacht  over-vallen ,  indien 

nieteen  vrouwe  d' heimelijke  toeleg ontdekte.  Muteczuma  ondertuffchen 

raeds- pleegde  met  de  toovenaers; 
om  door  befweeringen  Cortejïus   te 
verdrijven.  Ter  tijd  als  defe  door 

Chalco  reifde,vervoegden  fich  een  mer- 
kelijk- aen-tal  duivel -jagers  uit  Mu- 

teczumaesfaü,  derwaerds.  Op 't  ge- 
bergte geklommen  Helden  haer  gui- 

cheiery  te  werk  :  wanneer  d' afgod 
'Tezcahpuca  verfcheen :  ftelde zich  dul aen ,  en  fnaeuwde  den  toovenaers 

toe  :   Wat  onder-wind gy  luiden  onder- 
ling ?  Muteczuma  zal  kroon  en  leven 

verliejen  ,    wegens  gepleegde  dwing- 
landy.   Kijkt  eens  over  de  fchouders , 

•  en    't  zal  blijken  ,    wat  "verderf  voor 
Mexico  befchooren  leid.   Om-ziende, 
befchouwden  de  ftad  liever-laey  te 

Tweed  e     Boe  k: 
branden.  Muteczuma,  doorzulkbe- 
richt   te   meer    verflaegen  ,  befluir 
't  uiterfte  te  waegen  :  met  koftelijke 
gefchenken  Cortejïus  te  gemoeten: 
en  de  kroon  hem  ter  hand  te  ftellen, 

in  tegenwoordigheid  van  fijn  rijx-rae- 
den.   Manna  e  en  Mexicaen ,  ervaeren 
in  de  Caftiliaenfche   tael ,   diende 
voortolk.  Hetfcheen,  of  alles  met 

minnelijke  vriendfchap  zoude  afloo- 

pen  :  wanneer  't  werk  gantfchelijk 
uitdeplooygeraekte.  Corte/ïus  focht 
een  reden ,  om  't  Mexicaenfche  rijk 
onder 'tSpaenfche  jok  te  brengen. 
Eerlang  vond  hy  een  oorzaek  :  na- 
mentlijk  men  leide  Muteczuma  te  laft, 
als  oïCoalcopoca  de  nieuwe  Spaenfche 
ftad  Vera  Crux  uit  fijn  laftbeftormde. 
Geen  verontfchuldigingen  hielpen. 
Zelf  niet  hoewel    Muteczuma  den 

koning  Coalcopoca  ,   nevens  vijftien 
raedsheeren ,  gevangen  over  leverde: 
alle    by  groen  hout  verbrand.  Hy 
word  dan  ter  hechtenis  befteld,  niet 

zonder  groot  mifnoegen  der  Mexi- 
caenen.  't  Algemein  gemompel  ging: 
't  Was  nu  verre  genoeg  gekomen,  juh 
te  laten  hengelen  van  weinig  vreemde- 

lingen,  die denkoningkluijlerden ,  de 
vereeuwde  beelden  met  voeten  trapten, 
op  aller  keel  moordaedig  zaten ,  en  de 
hatelijke  Tafcaltecaeners  en  Guazuzin- 
gers  ten  fpijt  binnen  Mexico  bragten. 
Acht  maendén  hadden  nu  de  Span- 

jaerden alhier  leelijk  huis-gehouden: 
wanneer  de  burgers  ter  been  flappen, 
onder  een  nieuw  opperhoofd  Qui- 
cuxtemoc  :  en  drie  dagen  en  nachten 

de  Spaenfche  bezettelingen  on-op- 
houdelijk  beftormen.  't  Hielp  niet, 
dat  de  gevangen  koning  belafte  af  te 
trekken.  Zy  vielen  even  heevig  aen. 
Muteczuma  zelf,  door  een  flinger- 
fleen  getroffen ,  beftierf  de  wonde. 
Cortejïus  neemt  by  nacht  de  vlucht; 

doch  zoo  felgevolgt,  dat  twee  dui- 
zend hulpbenden,  anderhalf  honderd 

Spanjaerden ,  en  twee  en  veertig  paer- 
deninde  loop  bleven.  En  indien  het 
den    Mexicaeners   niet  ontbrooken 

had  aen  leef-togt ,   geen  Spanjaerd 

ontfprong  den  bioedigen  dans.  Eer- 
lang evenwel  word  de  torn  hervat, 

d' Omleggende  volkeren  ,   uit  haet 
tegen  de  over-magtige  ftad  Mexico, 

voeg- 
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voegden  Ach  by  Cortefius.  Men  bragt 

darden  fchepen  in  't  meïr  Laguna.  Se- 
ven  dagen  duurde  de  ftorm ,  niet  zon- 

der fwaer  bloed -vergieten  weder- 
zijds. De  dartiende  van  oogft-maend 

desjaer  vijftien  honderd  een  en  twin- 

tig braeken  de  beleggers  door :  pleeg- 
den alle  bedenkelijke  wreedheden : 

en  ftaeken  eindelijk  Mexico  in  brand. 
De  Spanjaerden  volkoomen  meefters 
herbouwden  de  verwoede  ftad. 

't  Kloofter  binnen  Brugge  leverde  , 
door  orde  van  Kaifer  Carelde  vijfde , 

irie  Nederlandfche  F  rancifcaener  mon- 
niken, Joan  de  Teclo  Joan  de  Aora  en  Pe- 

ter van  Gend.  Haer  verrichting  kan 

blijken  uit  een  brief  tot  Mexico  ge- 

chreven  by  Peter  van  Gend,  op  'tjaer 
rijftien  honderd  negen  en  twintig, 

i'  Inhoud  luid  aldus.  De  afgooden  der 
Wxicaenen  draegen  meelt  benae- 
ningen  na  Hangen.  Over  ieder  ding 
taet een byzondere duivel:  waerom 

ot  zulk  een  getal  zijn  uit-gedijt ,  dat 
ïaeu welijx  geweten  word.  Aen  zom- 
nige  offerenze  rookende  menfchen- 
ïarten,  bloed  en  haer  kinderen :  aen 

mdere  vogels,papier  en  wierook.  De 
priefters  maeken  een  groote  menigte 
jit.  Ettelijke  onder  de  zelve  eten  niet 
dan  vleefch  van  jongens  of  meisjens : 
Deider  bloed  verftrekt  ten  drank. 

Mannen  bedrijven  met  mannen 

"chandelijkheid.  Doch  laet  ons  liever 
n  de  befchryving  van  't  Aertsbif- 
chopdom  van  Mexico  voortgaen  en 
lesfelfs  beruchte  havens  befichtigen. 
3oor  de  felve  word  het  land  langs  de 
£uid-zee  en  Noorder-Oceaen  voor 

illerley  vaertuig  geopent.  Boven  alle 

nunt  Acapulco  uit ,  werwaerds  uit  Me- 
cico  de  koopmanfchappen  worden 
dfgevoert,  om  te  verfchepen  na  China, 
anx  een  vaert  meer  als  twee  duizend 

nijlen  lang.  Veertien  maenden  bren- 
fenze  gemeinelijk  zoek  op  defe  togt. 
Vier  zeilen  van  feven  en  acht  hon- 
lerd  vat  houden  dit  vaer-water  in. 
Met  de  lente  fteeken  twee  na.  China, 

pan  waer  des  zomers  te  rugge  kee- 
:en.  Soo  haeft  laetenze  't  anker  voor 
Icapuko  niet  vallen ,  of  de  twee  ande- 

re fchepen,  ondertuflchen  zeil-vaer- 
iig  gemaekt  ,  fteeken  zeewaerd. 

Doch  de  weg  tuffchen  Mexico  en  Aca- 
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puko  bereikt  twee  en  feventig  mijlen , 
leid  over  fteil  gebergt  ,  gevaerlijke 

klippenen  verfcheide  ftroomen.  De 
voornaemfte  zijn  del  Papagay  o ,  met 

een  pont  voorzien  ten  gerij  f  der  rei- 
zigers :  de  las  Baljas  loopt  buiten  ge- 

mein  fterk :  d'lndiaenen  brengen  riet* 
vlotten  driftig  op  drooge  kalabafTen 
met  fwemmen  over :  fan  Francifco  is 

verre  de  grootfte;  doch  heeft  ettelijke 
ondiepten,  om  door  te  waeden.  De 

kleine  muggen  moujliken  fteeken  ge- 
duurendede  weg  diervoegen  vergif- 

tig, dat  de  wonden  tot  zorgelijke  [we- 
ringen fetten  :  ja  zomwijl  reizigers 

't  leven  benemen.  Anderzints  vallen 

d'ingezeetenen  nederig  en  geenzints 

quaed  -  aerdjg.   Alhier  leid  't  geweft delValle ,  na  welk  Ferdinand  Cortefius 

fich  mark-graef  noemde.   De  mond 
der  haven  Acapulco  gaept  een  volle 

mijl  zuid  en  noorde.  Binnen  ,  onge- 
mein  ruim  ,  loopt  ten  noorden  een 
geul  Boca  Grande  genaemt ,  alwaer  de 
fchepen  veilig  ankeren  :    ooftelijk 
breid  fich  een  tweede  arm  uit ,  (  by  de 

Spanjaerden  Puerto  del  Marques)  be- 
fchut  tegen  alle  winden  :  zommige 
inhammen  hebben  vlakke  ftranden, 

bequaem  om  de  fchepen  te  kielhalen. 

\S\olfan  Diego  leid  met  fes  bolwer- 
ken op  een  uit-fteekend  hoofd  voor 

de  ftad.  De  ftad  zelf,  gebouwt  aen  «en 
kolk  des  havens,  vertoont  fchoone 

huifen ,  fchuilende  achter  hooge  ber- 
gen;voor  hebbenze  een  breede  ftraet, 

welker  kant  d' haven  befpoelt.  De 
kerk  lang-werpig   vierkant  pronkt 

op  't  midden  met  een  fpitze  toorn. 
Aen  't  water  is  een  fteene  muur,  uit 
wiens  fchiet- gaten  gefchut  fteekt. 
TufTchen  de  kerk  en  muur  rijzen  drie 

bergen,  haer ftrekkende na d' inwijk 
Boca  chica.  Lanx  defe  gantfche  kuft 
word  een  vreemde  vifch  gevangen ; 

heeft  een  ongemeine  groote,  mond 
vol fcherpe  tanden,  boven  den  mond 

een  lange  en  dikke  fnuit ,  vafte  fchub- 
ben  ,  ftijve  vinnen  op  de  rug  ;  een 

breede  üaert  en  wel- gevoed  lijf.  Joris 
Spilbergen ,  na  dat  hy  den  Spaenfche  spilbergen 

alle  afbreuk  lanx  de  Zuid -zee  toe-  verrichting 

bragt ,  liep  met  vijf  fchepen  dicht  on-  JX.^' 
der  'tflot  Acapulco :  welk  tien  fchoo- 
ten  uit  kortouwen  deed;  doch  hield 

op: 

voor  Ac A- 
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op  :  foo  haeft  d'  Hollandfche  ammi- rael  een  boot  bemande ,  van  welk  e 

een  witte  vredens  -  vlagge  waeyde. 
De  Spanjaerden  roeyden  den  boot  te 
gemoed ,  en  quamen  aen  boord  :  de 
farjant  Peter  A her  es  en  vaen-draeger 
Frans  Menendus,  die  door  langduurige 
verkeering  in  Nederland de  Duitfche 

tael  duidelijk  fpraeken ,  beloofden  al- 
lerley  ververfching.  Spilbergen  kreeg 

achterdocht,  aho£ 'de  Spaenfche  iets 
quaeds  in  den  zin  hadden  :  weshal- 
ven  digt  onder  de  fterkte  fijn  vijf  zei- 

len over  lang  kort ,  en  't  gefchut  klaer 
maekt.  't  Vermoeden  verdween  :  al- 
zoo  Alveres  en  Mexendus  fich  te  pand 

fielden  ,  ter  tijd  toe  de  beloofde  dar- 
tig  oiTen,  vijftig  fchaepen,  ettelijke 
honderd  hoenders,  en  voorts  kooien, 

oranjen  appelen ,  citroenen  en  dier- 
gelijke  ververfching  gele  vertwaeren, 

gelijk  ook  't  brand-houd  en  water : welk  laetfle  den  Hollanfchen  matro- 

fen  vry  ftond  ,  om  van  land  tehae- 
len.  Men  fielden  de  Spaenfche  ge- 

vangenen ,  nu  en  dan  bekomen  ,  op 

vrye  voeten.  OndertuiTchen  befoch- 
ten  verfcheide  aenzienelijke  perfoo- 
naedjen  denammirael :  onder  welke 

d' hopman  Cafiilio  ,  die  twintig  jaer 
den  krijg  in  Nederland  volgde  ,  en 
Melchior  Hernando  neve  des  onder- 

koninx  over  Nieuw-Spanje  ,  begeerig 
te  befchouwen  de  zeilen ,  die  welke 

aen  Rodrigo  de  Mendofe ,  voerende  de 

magtige  koninglijke  vloot,  tweemael 
dorflen  flag  leveren ,  en  over  alle  ze- 

gen-praelen.  Hernando  ftond  ver- 
baeft  ,  dat  zulk  klein  vaer-tuig  foo 
veel  fwaere  Spaenfche  fchepen  ver- 

nielt of  verjaegt  had  :  bragt  d'ammi- 
raels  zoon  by  den  flad-voogd  Geor- 
gius  Porreo ,  die  den  jongeling  beleefd 
onthaelde.  Acht  dagen  bleef  Spilber- 

gen voor  Acapulco  leggen,  verwondert 
over  de  beleefde  onthaling  der  span- 

jaerden :  te  meer  nadien ,  acht  maen- 
den  te  vooren  verwittigt  van  de  Hol- 

landfche vloot,  alles  ten  tegen-weer 

vaerdig  maekten.  't  Slot  had  feven- tien  metaele  flukken  en  vier  honderd 

befettelingen ,  behalven  een  merke- 
lijk aen-taledelluiden  en  vrywillige: 

daer  anderfints  flechts  veertig  man 
en  drie  gotelingen  binnen  de  fterkte 

lagen.  Duflang  wegens  Mexico,  te 
gen  welk  Panuco  paelt  ten  noorder 
Dit  landfchap  ,  vijf  en  veertig  mi; 
breed ,  en  by  na  van  gelijke  lengte 
is  fich  zelf  ongelijk.  Na  Florida  ui 
geflrekt  vertoond  eenflechten  boe 
dem  :  't  overig  gedeelte  verfcha 
overvloedige  lijftogt,  en  elders  00 
goud.  Ferdinand  Cortefius  vond  hit 
groote  tegen-fland;  hoewel  met  g« 
lukkiger  uitkomfl  als  Frans  de  Garaj 
die  Panuco  meinde  af  te  loopen ;  doe 

liet  veel  Spanjaerden  achter,  enkee 
de  onverrichter  zaek e.  Cortefius  braj 

wel  de  landen  Ayotextetlatan  en  Ch'u 
onder  't  Spaenfche  jok  ;  maer  ni< 

zonder  fchendige  neepen.  d'  Ir 
woonders  flrijdbaer.  en  wreed  doj 

flen  den  dood  onder  d'oogenzien 
vielen  tegen  de  kogels  in.  Menfchei 
bloed  te  plengen  was  haer  dagelij 
werk ,  volgens  vereeuwde  gewoont 
in  Nieuw-Spanje.  Op  de  feeft-dage 
Racaxipe  Veliztli ,  (zoo  veel  gezeid  a 
flaven-villing  )  wierden  meer  of  mir 
der  dienftbaere  menfehen  d'huidli 
vendig  afgetrokken :  welk  zommig 

aentoogen  over  't  naekte  lijf.  Del 
gingen  van  hut  tot  hut ,  eifchende  ae 
moefen ;  die  weigerden  kreegen  ee 

flag  in  't  aengeficht  met  't  bloedig  ve 

Zoo  lang  een  lap  aen  d'  huid  hin 
duurde  dufdaenig  fpel.  d'Aelmoefe wierden  befleed  tot  noodwendigh* 

den ,  ten  afgooden-dienfl  vereifch 
Ter  voornoemder  dagen  gefchied 

ook  een  ander  grouwel.  d'Oflèrae 
daegde  den  gefchikten  flaef  totoflè 
uit  ,  ten  einde  lijf  om  lijf  kampter 

Men  bond  de  flaef  met  d'eene  voe 
aen  een  groote  ronde  fleen :  voorza 
hem  van  fwaerd  en  rondas  tot  ver 

weering.  Met  gelijk  geweer  befpron 
hem  d'oflèraer.  Indien  defe  te  kor 

fchoot ,  behield  de  flaef 't  leven  ei 
den  naem  eens  held-daedigen  mans 
Wonderlijker  ging  het  toe  met  de  liji 
eigenen  ,  die  jaerJijx  den  afgod  ver 
toonde.  Defe  keurig  gereinigt ,  droej 
de  klederen  en  naem  des  afgods.  Ie 
der  eerde  hem  als  den  afgod  zelf  eer 
vol  jaer.  Ging  over  al  vryelijk,hoe 
wel  met  twaeif  lijf-wachten :  ten  ein 
de  niet  weg  liep  ;  want  anderzint 
moefl  de  voornaemfte  bewaerder  il 

de 
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les  ge  vluchten  plaets  treden.  Voorts 
evvoonde  de  vertoonende  afgod 

i'heerlijkfle  zael  van  den  tempel : 
t  lekkerlijk ,  en  wierd  gedient  ko- 

inglijk.  d'Aenzienelijkfte  heeren 
eleiden  hem  gedienftig  door  de 

tad :  zoohaeftopeenpijpkenfpeel- 
e,  ten  bewijs  dat  over  ftraetging, 
ep  ieder  toe,  viel  voor  fijn  voeten 
eder  en  aen-bad.  's  Nachts  wierd 
y  binnen  een  fterke  kouwe  rondom 
ïer  yzere  traelien  beflooten ,  en  ter 

ezetter  hoog-tijd  ledendig  ge  vilt. 
let  groote  moeite  kreeg  Cortejius 
efe  bloedige  landaerd  onder  de 

nie,  en  byzonder  d'inwoonders 
anCMtï,welker  boodem  uit-geftrekt 
adeNoorder-Oceaen,  door  veel mei- 
p  gebrooken  leid.  De  Spanjaerden 
ewoonen  in  beide  de  geweften 
hila  en  Ayotuxtetlatan  drie  fleden  : 

amentlijk  Panuco,  na  welk  'tland- 
:hap  en  ftroom  genoemt  zijn  : 
debenaeming  Panuco  is  tegenwoor- 
ig  verandert  in  Villa  de  Santïflevan 

del  Puerto)  Sant  Jago  de  los  Valles, 
twee  en  twintigh  mijl  landwaerd 
ten  weflen  van  Panuco  :  en  Luis  de 

Tampice  aen  de  Mexicoofche  in- 
ham. 

Miles  Philips ,  een  der  Engelfche ,  Reis  van 

welke  hopman  Joan  Hawkins  in  dej^?'p£*" 
bogt  van  Nieuw-Spanje  te  land  zette,     ' 
op'tjaer  vijftien  honderd  acht  en  fe- 
flig  ,  zukkelde  ellendig  eer  tot  Pa- 

nuco aen  quam .   Defe  getuigt  :  hoe 
de  ftad ,  gelegen  lanx  de  rie vier  even 
eens  genaemt ,  aldaer  niet  meer  als 
een  half  boog-fchoot  breed  ,  in  een 
vermaekelijk-vruchtbaerelandsdou- 
we  ,  toenmaels  twee  honderd  Spaen- 

fche  borgers  telde,  behalven  d'ou- 
de  ingezeetenen  en  Negers.    Zout 

geeft  de  meefte  handel ,  welk  ge- 
maekt  word  in  pannen  beweflen  de 
rievier.    Philips ,  uit  Panuco  vertrok- 

ken na  Mexico  ,  befichtigde  op  den 
wech  het  dorp  Nohete ,  by  de  Spanjaer- 

den hemoemtfanta  Maria ,  en  alhier 
een  kloofter  vol   Witte  -  monniken  : 

Ii  zedert 



van  "Jozn Ghiltón , 

zeer  merk- waerdig. 

Zout  een vreemd  ge 

nees- -mid- 
del. 

2^0  Tweede 
zedert  ook  Meflitlan  ,  alvvaereenige 
Gr aeuw  -monniken  een  huis  hadden, 

en'tftedeken  Puchuca.  Maerdedag- 
aenteikening ,  gehouden  byjoan  Chü- 
ton ,  vier  jaer  na  de  togt  van  Philips, 

geeft  meer  licht  aen  'tlandfchap  Pa- 
nuco.  Hy  had  tot  met-gezel  een  Span- 
jaerd ,  wanneer  Mexico  achter  fich 
liet  ,  om  Panuco  te  vinden.    Na  drie 

dag-reifen  geraektenze  binnen  de 
ttadMe/litlan.  Onder  dertigduizend 
ïndiaenen   betrouwden    haer    alhier 

twaelf  Spaenfche  burgers.    De  ftad, 

getimmert  op  hoog  gebergt  vol  bof- 
fchaedje  ,  leid  rondom  in  dorpen, 
door  welke  fchoone  water-fonteinen 

flroomen.   De  lucht  is  niet  min  ge- 
zond, als  de  grond  vruchtbaer.  De 

verheevene  wegen  leggen  overfcha- 
duwt  met  allerley  vrucht -boomen. 
't  Vlek  Clanchinoltepec  ,   een    vierde 
volk-rijker  dan  Meflitlan ,  hoort  een 

Spaenfch  edelman  toe  -.  negen  Augu- 
fiijners  onthouden  fich  hierbinnen 
een  flecht  kloofterken.    In  de  ftad 

Guaxutla  woonen  twaelf  van  de  zel- 

ve orde. 
Voorts  gingenze  over  't  vlakke 

land  Guaflecan  na  de  vlekke  Tan- 
cuylaho,  vol  groote  Ïndiaenen,  met 
blaeuw-gefchilderde  lichaemen  en 
gevlochten  hair  tot  de  knien  toe. 
Gaen  moeder- naekt ;  doch  nooit 
zonder  boog  en  pijlen.  Zy  houden 
niet  in  grooterwaerden  als  zout,  een 

•  zonderling  genees-middel  tegen  ze- 
kere wormen,  groeyende  tufïchen 

haer  lippen.  Zedert  bragtenze  negen 

dagen  toe,  eer  tot  de  zee-ftad  Tam- 
pice  geraekten.  Van  veertig  Chri- 
ftenen  ,  aldaer  gehuifveft  ,  hadden 

d'inwoonders  veertien  af-gemaekt, 
terwijl  zout  vergaederden.  Tampice 
leid  aen  de  mond  der  rievier  Panu- 

by  welke  fwaere  fchepen  zou- 

co 

den  konnen  opvaeren  ,  tenzy  een 
zand  den  mond  ftopte.  Eindelijk 

quanten  tot  Panuco  ,  eertijds  eenaen- 
zienelijke  ftad  ;  doch  meeft  verlae- 

ten  wegens  dequellaedjen  ,  die  d' 'Ïn- diaenen den  burgers  aendeeden.  Niet 
meer  als  tien  Spanjaerden  en  een 

priefter  hadden  fich  toen  ter  tijd  al- 
daer neder  geflaegen .   Chilton  verviel 
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terzelver  tijd  in  een  fwaere  krank- 
heid :   en  ,  hoewel  buiten  gemein 

fwak  ,   fteeg  te  paerd  met  een  ln- 

diaen  achter  hem  :  ten  einde  d' on- 
gezonde lucht   en  fchraele  plaets, 

daer  niet  anders  viel  als  water  en 

fruit,  met  een  beter  verruilde.  Doch, 
vandewech  gedwaelt  door  een  naei 

bofch  ,  geraekte  in  handen  van  wil- 
de menfchen  ,  onder  ftroo-hutjens 

haer  behelpende.    Aenftonds  om- 
ringden hem  twintig :  bragten  fchoor 

water  ten  drank  uit  een  verguld  Ve 
netiaenfch  glas  :  twee  naekten  ge 
leiden  hem  naeenhooge  weg  :  wel 

ke  eindigde  voor  de  poort  der  be- 
walde  ftad  fant  fago  de  los  Valles 
bewoont  by  vijf  en  twintig  Span  jaer 
den  .    Uit  defe  verftond  Chilton  be 

groot  gevaer  ,   in  welk  hy  geftee 
ken  had  ;  want  de  bofch-wildenon 
der  welk  verviel ,  waeren  menfch 
eters  ;  die  onlanx  op  zeker  geberg 

te  een  Auguflyner  Kloofler  verbrar 
den  ,  en  't  volk  tot  een  lekkere  maeJ 

tijd  weg- fleepten.    Hier  hadden! 
buiten  twijfel  't  Veneetfche  glas  g< 
rooft .    Ten  zy  oordeelden  uit  Chi 
tons  ongedaenheid  ,  dat  met  eeni 
ontugt  ,   waer  voor  zeer  vreefén 
befmet  was  ,  hy  zoude  al  in  hae 

maegen  verteert  zijn  geweeft  -.  ei 
een  ftuk  des  huids  met  eenig  hai 
(zulx  word  zeer  aenzienelijk  ge 

keurt )  flingerde  nu  om  de  middel 
Terwijl  Chilton  binnen  fant  fago  fti 
bleef  ,  quam  Frans  de  Page ,  wegen 
den  onder-koning HenrikManriques 
met  veertig  foldaeten ,  aldaer  :  lich 
te  noch  vijf-honderd  naekte  Indiae 
nen  uit  de  twee  naeft- gelegene  dor 
pen  Tanehipa  en  Tamaclipa ,  alle  goe 
de  fchutters .    De  toeleg  lag  ,  eei 

wech  te  openen  na  de  zilver- mij 
nen  Sacatecas.     Chilton  ,  by  dit  ge 

zelfchap  vervoegt  ,  geraekte  voo 
de  groote  ftroom  de  las  Palmas ,  fchei 
dende   Nieuw  -Spanjen  van  Florida 
Drie    dagen    wierden   vruchteloo 
zoek  gebragt ,  om  ergens  door  t< 
komen.  Weshalven  uit  af-gehakt< 
hout  een  vlot  toe-fte!de  ,  by  fwem 
mende  Ïndiaenen   over -getrokken 

Zedert  reifde  het  leger  over  fteil< 
;  berger 
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bergen  en  door  dichte  boffchaedjen  : 
en  quam  eindelijk  tot  Sacatecas  :  by 
welkers  alder-rijkfte  zilver- mijnen 
van  gantfch  America  meer  dan  drie 

honderd  Spanjaerden  haer  dagelijx  be- 
zig hielden,  't  Bifdom  Tlajcala  (eer- 

tijdsookTlafcalteca ,  Tlaxcala en TlaJ- 
callan)  ontleent  defe  benaeming  van 
een  ftad  even  eens  genaemt ,  gelegen 

in  gebrooken  gebergte  ,  boven  ge- 
mem  hoog  ,  van  welk  overvloedige 
vocht  fafe.t  na  de  vruchtbaere  val- 
leyen.  Door  den  berg  Xkotencalt 
vloeyt  de  ftroom  Zahuatl,  die  zom- 
wijlde  akkers  wijd  en  zijd  plas  fet, 

en  d'huifen  weg-fpoelt.  De  rievier beteik  ent  fchurft  water ,  ter  oorzaek 

fchurft  worden ,  byzonderlijk  kinde- 
ren ,  die  fich  in  't  zelve  waifchen. 

Lanx  d'oever  hebben  de  Spanjaerden 
bequaeme  woon-plaetfen  getimmert 
na 's  vaderlands  wijfe,  nu  ook  meefl 
word  ge  volgt  by  d'ïndiaenen :  de  wel- 

ke anderzints  te  vooren  op  een  an- 
dere manier  plagten  te  bouwen;  want 

zy  flichten  laege  huifen  van  aerde  , 
hout  of  fteen  ,  met  niet  min  ruime 

als  vreemde  kamers :  zo.mmige  een 
Heen-worp  gefcheiden,  andere  dicht 
aen  een,  tuffchen  welke  enge  ftraet- 

jens  liepen  ,  zeer  bogtig.  'tLand- 
fchap  zelf  fpreekt  tweederhande  tael, 

de  Mexicojche  en  Otomifche.  d'Oto- 
mis  vielen  eertijds  Mexico  af,  en  be- 

gaven fich  onder  de  befchutting  van 

Tlafcala.  't  Is  een  arfeetdzaem  en 
woeftvolk.  T en  noorden  heeft  Tlaf- 
cala  toppen  ,  drie  maenden  door  de 
zonne  verwarmt:  geduurende  de  vor- 
dere  tijd  des  jaers  ,  duikenze  onder 
dikke  mift ,  befproeyt  met  geftadige 
ftort- vlaegen.  Dit  gebergte  vol  ge- 
boomre ,  leeuw  en,  tygers,  wolven  en 
wilde  honden  adives ,  die  veel  fchae- 

de  toebrengen  aen  't  kleine  vee,fcheid 
'tkoude  geweft  van  het  warme. 
Voorts  zijn  hier  meenigte  flangen, 
adders,  harten  en  allerley  wild ,  be- 
halven  veelvoudig  gevoogelt.  Men 
vind  ook  doorgaens  ,  aluin  ,  koper- 
rood  ,  zilver-mijnen  ,  manna  ,  anime 
en  liquidamber  een  welriekende  gom- 
me ,  drabbig  druipende  uit  't  geboom- 

te. De  rievieren  voeden  geen  vifch, 
alzoo  van  de  bergen  geweldig  afge- 
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ftorttefterk  vloeyen.  Alleenlijk  om- 
trend  Topoyanco  leid  een  diep  meir 
met  verfch  water,  rondom  bewoont 
van  Indïaenen  ,  bouwende  weelig;e 
zaey-landen,  en  aengenaem  wegens 
cochinïllie-boomen ,  die  'sjaerlijxmeer dan  twee  honderd  duizend  dukaeteri 

opbrengen.  In  't  meir  fwemmen  fwar- 
tehage-diffen  ,  welker  vleefch  fmae- 
kelijk  is  en  voedzaem  :  worden  ook 
gezouten  en  verzonden.  Dit  volk  a- 
ten  niet  alleen  haer  gevangene  vyan- 
den  ;  maer  ook  malkander  :  zulx  in 

openbaere  flacht-huifen  't  menfchen- 
vleefch  te  koop  hing.  Zonder  byftand 
des  gemeine  beft  Tlafcala  ,  had  Fer- 

dïnandCortefius  d'hoofd-ftad  Mexico 
nimmer bemagtigt.  Waerornookkai- 
zar  Carelde  Vijfde  haer  diefwegen  vry- 
heid  vergundé;zulx  volgznsjoan  Chil- 
ton ,  niet  meer  betaelen  jaerlijx  als  ie- 

der een  hand  vol  tarwe.  Zedert  de 

Spanjaerden  't  heidenfche  gemeine- 
beft  'm  een  bifdom  veranderde ,  en  de 
benaeming  Tlafcala  in  los  Angelos , 
heeft  het  gekregen  twee  en  negen- 

tig mijlen  lengte  en  tach  en  tig  breed- 
te ,  gelegen  tuffchen  de  Zuider-  en 

Noor  der  -  Oceaen  ,  al$  ook  Mexico  en 
Guaxaca  ;  doch  zijii  ook  binnen  de- 

fe omtrek  begrepen  de  landfchap- 
pen  Tepeaca  en  Zempoala ,  alwaer  eer- 

tijds een  vlek  even  eens  genaemt, 
nevens  twee  ftroomen  lag ,  bewoond 
by  een  gefchikte  landaerd,  die  haer 
overigheid  groot  ontzag  toe-droeg. 
Hier  omtrend  onthielden  haer  de 

Totonaques  ,  welker  tael  met  geen 
Americaenfche  gemeenfchap  heeft. 
De  ftad  Puebla  de  los  Angelos  ,  ver- 

deelt in  vier  wijken  ,  die  vijftien 
honderd  huifgezinnen  tellen  ,  is  ge- 
fticht  door  Sebafliaen  Ramirez  ,  op 

't  jaer  vijftien  honderd  een  en  dar- 
tig  ,  aen  't  begin  der  valleye  Atlifco , 
lanx  een  vliet  uit  een  rookende  berg 

gevloeyt.  't  Land  rondom  leverc 
overvloedig  tarwe,  zuiker  ,  vlas, 

wijngaerden ,  moes  kruiden  en  aller- 
ley Spaenfche  vruchten.  Ten  noor- 

den af  leid  de  ftad  Tlafcala  vol  In- 
diaenen.  Alhier  ftond  de  hoofd- 

kerk des  bifdoms  tot  't  jaer  vijftien 
honderd  en  vijftig  :  wanneer  bin- 

nen los  Angelos  is  over -gebragt. 
li  2,  Be- 

fwarte  ha- 

gedijjsn: 

menfchen- 
vleefch  eteti. 

Tlafcala  tot een  bifdom 

gemaekt : 

haer  ft  eden: 
los  Angelos: 

Tlafcala  : 

MM 
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1^2  T  W    E 
Behalven  de  kerk ,  hebben  de  Domi- 
nkaener  ,  Francifcaener  ,  Auguftyner- 
monnïken  enClarijfen prachtige kloo- 

flers  alhier  getimmert.  't  Queek- 
huis  voor  vijf  honderd  Indiaenfehe 

kinderen  ,  om  .op  -  gevoed  te  vvor  - 
den  in  't  Roomfche  geloof,  voorzag 
^wirfzmetjaerlijkxe  rijke  inkom- 
flen.  Tufïchen  Tlafcala  en  los  Ange- 

los zijn  de  fonteinen,  waer  uit  de 
rievier  borrelt,  die  door  Mechoacan 

enZacatula  'm  de  Zuid-zee  valt.  Ner- 

Aerdder   gens  een  v^oe^  zoo  vol  krokodillen, 
krokodillen,  als  defe  :  zulx  eenige  plaetfen  jam- 

merlijk ontvolkt  hebben.  Geen  won- 
der; want  de  wijfjens leggen  gemei- 

nelijk  feftig  eyeren ,  niet  grooter  als 

der  ganfen ,  welke  zy  in  d'aerde  be- 
graeven.  De  Indifche  muis  ichneu- 
mon  vernieltze,  alwaer  bekomen  kan: 
zouden  anderzints  tot  meerder  getal 
uitdyen.  Ja  kruipt  by  den  bek  der 
krokodillen  in,  en  bijt  door  de  buik. 

Ook  vindenze  doodelijke  weder- 
partyen aen  de  water  flangen ,  havi- 

ken ,  buffels  en  byzonder  detygers ; 
die  de  krokodillen  op  de  rug  fmijten, 
en  voorts  den  buik  ftukken  rijten. 

i  Zy  vallen  hier  wreeder  tegen  de  men 
fchen  dan  elders  -.  ter  oorzaek  de 
üwomvanTlafcala  weinig  vifch  heeft. 
Bedekt  onder  flijk  vallen  de  water- 
haelers  op  't  lijf:  vervolgen  decanooen, 
en  flaen  den  roey er  met  de  ftaert  van 
boven  neder.  Het  dorp  Napaluca  in 

de  vaileye  Ocumha  heeft  haer  oor- 
fprong  van  een  Indiaenjuan,  die  een 
land-huis  en  veel  verkens  had  :  lokte 

de  omleggende  huisgezinnen  van  de 

toppen  na  beneden:  zulx  eerlang  dui- 
zend menfchen  fich  by  hem  neder- 

iloegen.  Acht  mijl  boven  Tlafcala 
rookt  de  hooge  befneeuwdeberg  Po- 

l0P0C"tePec  pacatepec.  Tien  jaer  ftondze  zonder 
fmook  ;  doch  borfl  zedert  met  zulk 
een  gedruifch ,  dat  alles  wijd  en  zijd 

zidderde ,  op  't  jaer  vijftien  hondert 
en  veertig.  ïuflchen  een  pek-fwarte 
damp  flikkerden  yzelijke  vlammen 
hemelwaerd  .  by  vlaegen  neder-ge- 
flaegen  zetten  't  land  aen  kooien. 
d'Aflchen  vloogen  tot  Guaxocingo  ety 
Chulula  toe.  'tStond  deerlijk  allent- 
halven  gefield  :  boomen  en  kruiden 

verzengt :  d'huifen  ten  grond  toe  ver- 

e  d  e     Boek 

berg. 

brand  ;  ieder  pakte  fich  weg,  voor- 
neemens  nooit  te  keeren.  Toen  de 

vlammen  en  fmook  begonden  te  min- 
deren ,  flapte  hopman  Diego  de  Ordas 

na  boven  ,  tot  de  kant  van 't  gapende 
log.  't  Scheelde  weinig,  of  de  flout- 
moedigheid  kolle  hem 't  leven,  mee- 
nigwerf  in  gevaer  om  te  flikken  we- 

gens den  fuifengen  rook.  Verwonde- 
rens-waerdig  is  de  vrye  markt  binnen 
Tlafcala  :  tot  welke  ontelbaere  ln- 
dïaenen  en  Spanjaerden  jaeriijx  toe- 
vloeyen.    Ter  eener  zijde  van  de 
markt  flaet  de  lijftogt.   Doorgaens 

zijn  dan  de  vïeefch  -  hallen    alleen 
voorzien  van  meer  of  min  als  vijftien 

duizend  fchapen  ,  vier  duizend  of- 
fen  en  twee  duizend  varkens.  Ter  an- 

der kant  is  te  vinden  overvloedig  <ro- 
chinillie,  liquidamber  en  andere  droo- 

geryen,  behalven  't  zilver  en  goud: 
om  welk  te  fmeeden ,  verfcheide  win- 

kels arbeiden.   Men  voert  ook  her- 
waerds  Spaenfehe  wijnen  ;  doch  is 
den  lndiaenen  verbooden  te  drinken : 

anderzints  zoude  geheel  Spanje  niet 

genoeg  konnen  leveren ,  tot  verzae- 
diging  van  de  gulzige  inboorlingen. 
Voorts  word  'tbifdom  Tlafcala  op  de 
noord-kuftbefproeyt  door  de  flroom 
Papaloava,  zedert  na  den  Spaenfchen 

hopman ,  dietf'eerfle  fijn  ft  e  ven  der- 
waer  ds  wende  ,  genaemt  Aharado. 
De  naefte  rievier  de  Banderas ,  wierd 

alzoo  geheeten  ,  ter  oorzaek  d'in- woonders  witte  laekens  by  ftokken 
omhoogflaeken,  om  de  Span  jaer  den 
naden  oever  te  lokken.  Óp  den  oe- 

ver van  de  ftroóm  Alme-ria  {lichte  Cor- 

tefius  ,  's  jaers  na  d'inneeming  der 
hoofdftad  Mexico  ,  'tftedeken  Me- 

delijn ,  ter  gedachtenis  van  fijne  ge- 
boorte-plaets  in  Spanje  even  eens  ge- 

naemt, doch  wierd  eerlang  afgebroo- 
ken  door  de  Spaenfehe  bevel-heb- 

bers, die  alles  moedwillens  overhoop 
fmeeten  ,  uit  haet  tegen  Cortejius. 

Voorts  leggen  'm  de  Noor  der  Öceaen 
voor  de  Tlafcalafche^randd'eihnóen 
Blama,  Verdeew  de  Sacrificios.  'tEer- 
fle  kreeg  haer  benaeming  wegens  wit 

zand,  't  ander  van  groen  geboomte, 
en  't  derde,  dewijijoande  Gryalva,  die 

eerfkNieuw-Spanje  ontdekte,  op  'tge- zeid  eiland  een  bebloedeoutaer  vond 
en 
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en  geofferde  menfchen  met  geopende 
borden  en  afgekapte  armen  en  bee- 

De  rievier  Almeria  watert  tegen 

Spanje^  15  ̂  

aengenaem  gefpikkelde  veertjens 

nen 

de  Sacrificios  over  in  d'Oceaen.-waerom 
de  Spaenfch e  zeilen  eertijds  aen  dit 
eiland,  om  te  ontloflen  ,  ten  anker 

liepen.    Doch  bleef  naderhand  ach- 
:er,  ter  oorzaek  de  noorde  wind  hard 

apde  wal  ftaet ,  en  veel  vaertuig  ver- 
lielt.  Henrik  Hawks  geeft  een  tweede 
reden  :  namentlijk  dewijl  vreemde 
pooke  de  Spanjaerden  buiten  gemein 

juelden.    Binnen  't  bifdom  Tlafcala 

eid  ook  beflooten  'tLandfchap  Te- 
>eaca,  welker  hoofd-ftad  Segura  ge- 
>ouwt  wterd  door  Ferdinand  Corte- 

lus ,  wanneer  met  groot  verlies  ge- 
aegt  was  uit  Mexico.  De  plaets  geeft 
:en  dorre  fteenachtige  grond.  Kon- 

lige  buifen  brengen  't  water  tot  de nerkt ,  uit  een  vliet  ftortende  van 

"Lafcalaes  -  berg.    't  Vlakke  lan  d  ver- 
diaft goede  weiden.  d'Inwoonders 
preeken  vierderhande  tael  :  de  ge- 
leinfte  is  de  Mexicaenfche  :  ander- 
ints  gebruikenze  ook  de  Popolucan- 
:he,  en  zommige  te  gelijk  de  Otomi- 

:he  fpraek.   't  Dorp  Alyoxucan  ver- 
xmtfich  verre  van  een  hoogeberg , 
riens  top  zeer  wijd  gaept,  want  an- 
erhalf  honderd  vademen  van   de 

ruin  af,  in  't  hertje  des  bergs,  leid 
en  meir ,  vol  koud  en  blaeu  w  water , 

relk  nooit  hooger  of  Jaeger  word. 
anx  een  naeuw  pad  klimmen  de 
wpelingen   derwaerds.    Dicht  by 
indmen  twee  andere  grondeloofe 
leiren ,  beide  midden  in  vlak  land. 
Eerfte  Tlachac  heeft  een  mijl  omme- 
mgs  en  witte  fmaekelijke  visjens 

en  vinger  groot,   't  Tweede  Alchi- 
ncan  is  eens  zoo  groot ,  verheft  met 
1  wind  bitter  water ,  niet  anders  dan 

;e-gol  ven.  't  Land,  en  by  zonder  de 
illeye  fan  Pallo ,  levert  overvloedig 
rwe ;  namentlijk  vier  honderd  mae- 

n  in  d'aerde  geworpen  geven  ten 
ld  des  oogft  tachentig  duizend. 
Vee  tiert  infchelijx  buiten  gemein 
el.  De  boiïchen  dragen  allerlei  ge- 
>omt.    De  fneeuw  -  bergen  byzon- 
:r  voeden  tijgers ,  luipaerden ,  wol- 
in  en  harten.  Onder  veelerleyge- 
>ogelt ,  munt  uit  een  klein  zoomer- 

>ogeltjen  met  een  lange  bek'  en 

Tepeacó, 

'tleefdby  bloemen  en  den  daeuw; als  de  regen  maenden  in  den  herffl: 
ophouden  ,  hecht  het  fich  vaft  aen 
een  boom  met  den  bek,  en  blijft  al-, 
zoo  dood.  Maer  word  wederom  le- 

vendig zoo  haeft  d'eerfte  regen  des 
gras-maend  valt.    Tepeaca  telt  vijf 
Francifcaener  -  Kloo fiers  en  vijf  vlek- 

ken ,  welker  ieder  van  een  bequaem 
galt-huis  is  voorzien.   Vorders  leid 
de  flad  Vera  Cruz  op  een  vierendeel^  ver» 
uursaen  deMexkojchezee  ,  ten  zuid-  CrHZi- 
ooftenvan  Villa  Rica,  eertijds  meeft 
bewoont  van  arbeids-luiden ,  die  de 
Spaenfche  vlooten  ontlafteden ,  en 
de  vrachten  binnens  boords  hielpen. 
Tegenwoordig    gefchiet    zulx   tot 
Buytron .    't  Is  hier  aller  wegen  on- gezond :  niet  alleen  ter  oorzaek  der 
regen,  die  van  de  lente  af  begint  en 
in  d'herfft  eerft  ophoud;  maer  ook 
dewijl  doorgaens  tegen  den  avond 
d'ooite  of  ooft-zuid-oofte  wind  ftort- 
vlagen  bybrengen  ,    welke   't  fijne zand  indrinkt ,  en  alzoogroote  kou- 

de  des  nachts  veroorzaekt,    Defe 
vochtigheid  trekt  de  brandende  zon- 
ne  daegs  om  hoog ,  totfwaere  onftel- 
tenis  derherzenen,wegens  vergiftige 
dampen.   Binnen  Vera  Cruz  verzae-  wnder-poet 

melenze  ter  tijd  van  deregen-maen-  *?"H- den  den  regen  in  een  gegraeven  poel  ; 
welke  alle  morgen  ontelbaere  kleine 
padden  met  ftaerten  levert.  Binnen 
weinig  dagen  vallen  de  ftaerten  af; 
doch  de  kleine  padden  ,  tot  groote 
aengegroeit ,    maeken  geduurende 
de  nacht  een  affchouwelijk  geluid. 
Van  ftagt-maend  tot  't  einde  der  len- 
te-maend  valt  meeftentijd  niet  een 
droppel  uit  de  lucht.    De  noorde 
winden  als  dan  maeken  een  droog, 
aerd  -  rijk  en  gefonde  lucht  ;   doch 
meenigwerf  een  onftuimige  Oceaen 
voor  de  wal  totfwaere  fchipbreuken. 
De  zee-haven  fant ]uan  de  Alua  een 
klein  laeg  ejlandeken  is  flijf  vier  mijl 
van  de  rievier  Vera  Cruz  ten   zuid- 
ooften.  Twee  monden  leiden  binne- 
waerd .  De  voornaemfte  la  Laxa  word 
meeft  gebruikt.    Binnen  de  andere, 
genaemt  Ga/lega,  leggen  defchepen 
by  fterke  noorde-wind  niet  zeker , 
hoewel  aea  koopere  ringen  in  een 

ïi  3  ft  er» 
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flerkernuurvaft-geniaekt.  De  muur 
heeft  tot   verzekering  wederzijds 

een  bolwerk,  van  gefchut  voorzien. 
En  zedert  Joan  Hawkins  binnen  defe 
haven  twaelf  rijk  gelaeden  fchepen 

betrapte  ,   by  welke  dartien  andere 

uit  Spanjen  quamen  met  een  nieuwe 

onder-koning,  gefchatopfeftig  ton- 
nen gouds,  is  de  haven  gefterkt  met 

een  Vaft  flot.  Hawkins  had  gemakke- 
lijk de  twaelf  zeilen  konnen  prijs 

maeken ,  en  de  dartien  buiten  hou- 

den ;   doch  verliet  fich  op  't  woord des  onder  -  koninx  ,  belovende  een 
allenthalve   vergenoeging  te  geven 
aen  Hawkins  :    die  fich  bedroogen 
vond.   Uitgezondert  twee  fchepen, 
bleef  fijn  gantfche  vloot  in  de  loop. 
Landwaerd  ,   tulTchen  Vera  Cr uz  en 

los  Angelos ,  leid  op  een  vlakke  grond 

d'herberg-plaets  Rinfonada  :  vooras 

Xalapa  en  Perota ,  beftaende  uit  ftroo- 
huisjens  midden  in  een  boiïchaedje 
vol  cederen  en   pijn-boomen  ,  by 
Spanjaerden  bewoond  ten  gerief  der 

reifigers.  Ten  zelven  einde  ftaen  et- 
telijke huifen  rondom  de  fpring-bron- 

nen  Fuentes  de  Otzumha,  fpuitende 

uit  hooge  rotz-fteenen.  Geen  volk- 
rijker vlek  daer  omtrent  als  Chetula, 

alwaer  twaelf  Spanjaerden  haer  leven 
betrouwen  onder  ftijffeftig  duizend 

Indiaenen.  d'  Ingezeten  trekken  by- 
zonder  groote  dienft  van  de  muilen. 
Defe  beeften  afzetfels  uit  efel  en  mer- 

rie ,  behouden  meer  gelijkenis  na 
haer  vader:  zy  hebben  lange  ooren, 
korte  voeten ,  fes  en  dartig  tanden , 
welke  gezetter  tijd  verwiffelen :  zijn 

zonder  galle :  fcheppen  vermaek  on- 
der den  blaeuwen  hemel :    worden 

licht  befmet   door  een  ongezonde 
lucht ,  ter  oorzaek  den  honden  in 
kracht  van  ruiken  niet  toegeven.  De 
wijfjens  leven    doorgaens    langer, 

dan  de  mannetjens.  Vermoeid  zijn- 
de, wentelen  haer  om  en  om.   Zoo 

haefteen  wolf  ontdekken ,  befluiten 

hem  in  een  kring  ,  alwaer  dood  ge- 
fchopt  word.  TufTchen  los  Angelos  en 

Guatemala  legt  't  bifdom  Antiquera, 
alzoogenoemt  na  d' hoofd  Had,  be- 
flaet  honderd  en  acht  mijlen  in  de 

lengte  van  de  Noorder-Oceaen  tot  de 
Zuider,  'm  de  breedte  negentig  lanx 

ö  o  E  k: 

de  Zuid-zee,  en  half  zoo  veel  nevens 

de  Noord-zee.  't  Begrijpt  eenige  fchoo- 

ne  landfchappen,  onder  welke  Gua- 
xaca  de  kroon  fpant.  Dit  is  een  val- 
leye  vol  dorpen  en  vruchtbaer  ,   m 
welke  Ferdinand  Cortefius   den  eer 

naem  mark-graef de  Valle  voerde.  7j\ 
levert  kriftal  ,  kooper-rood,  heil 
zaeme  gefteenten  tegen  graveel  ei 
'tbloeden,  zijde,  tarwe,  mays  ,  co 
chenillie,  canna  fiftula.bezoar ,  goud 

zilver  en  allerley  Spaenfche  vruch 
ten.    Drie  honderd  en  vijftig  vlek 

ken,  weinig  minder  prachtige  land 
huifen  ,   honderd  en  twintig  Domi 
nicaener-kloofters,  en  immers  zo< 
veel  fchoolen  bewijfen  genoegfaen 

de  magt  der  valleye  Guaxaca.  Mei 
fpreekt  hier  dertienderhande  tael 
doch  de  Mexicaenfche  is  meeft  i: 

gebruik.    Onder  verfcheide  gewa! 
fchen  groeyt  hier  een  wonderlijk  vei 

giftig  kruid ,  welk  na  de  tijd  des  plul* 
kens  de  dood  veroorzaekt :  om  i< 

mand  op  'tjaerte  doen  fierven  mot 
het  jaerig  zijn  ,    op  de  maend  ee 
maend  ,   op  een  dag  ter  zelver  da 

geplukt  wefen.  't  Geweft  plagt  eei 
tijds  veel  ongemaks  te  lijden  weger 

d'aerdbeeving ;  doch  treft  nu  zoo  fi 
niet.    De  Spanjaerden  fchrijven  zul 
toe  aen  Mariialis  befchuts-heer  d( 
hoofd -kerk  tot   Antequera.    Ond< 
Guaxaca  behoort  Mijleca ,  verdeelt  i 
Aha  en  Baxa.    Beide  hebben  goüc 

rijke  rie vieren  en  beeken:  werwaerc 
d'Indiaenfche  vrouwen  haer  beg< 
ven  met  lijf-togt  voor  ettelijke  d; 

gen :  verzamelen  't  goud  in  hoendei Ichaften  :  tegen  welk  op  de  Spaei 
fche   merkten  allerley  nootdruftij 

heden  verruilen.  By  't  vlekke  Cuer, 
lavaca  leid  een  hooge  berg ,  aenme 

kenswaerdig   wegens  een    vreem 
hol  :  d'ingang  is  zeer  eng ;  weini 
binnewaerd  vertoont  fich  een  viei 

kantige  plaets  van  vijftig  voeten :  ae 
't  einde  ftaen  putten  niet  hooge  traj 
pen  :  by  welke  een  kromme  weg  bi 
gint  doolhofs  gewijs ,  een  mijl  lang 
thans  leid  een  groote  plaets  ,  voo: 
zien  van  een  fontein  vol  goed  watei 
een  beek  vloeyd  nevens  de  fonteit 
Doch  dewijl  niemand  dit  hol  verd< 

ontdekt  heeft .   blijft  'tvordere  g< 

hei! 
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heim  als  noch  verborgen.  Op  de  top 

vunfant  Antonio  woonen  d'  Indïaenen 
ïn  putten  tuflchen  de  klippen  met 
wijl  en  kinderen.  Dicht  by  vertoo- 
nen  fich  twee  bergen ,  welker  voeten 
zeer  wijd  van  malkander  ,  de  krui- 

nen nochtans  zoo  dicht  zamen  voe- 

gen ,  datmen  de  zelve  kan  over- 
fchreeden.  De  fes  rotzen  Pennoles , 

eertijds  by  de  Mexicofche  koningen 

met  krijgsvolk  befet,  hebben  goud- 
en loodmijnen  en  een  wortel  ,  die 

voor  zeep  verftrekt.  In  't  vlek  Toto- 
machïapa  is  een  kuil,  die  onder  d'aer- 
Je  een  half  mijl  bewandelt  word: 
t  water  belet  de  vordere  ontdekking, 
tKlippig  gevveft  Zapotecas  plagt  te 
moeden  yzelijke  inwoonders  ,  met 
cellen  omgord ;  doch  nu  tot  bezae- 
digder  leven  gebragt ,  draegen  klede- 

ren en  hoeden,  't  Volk ,  over  Guaza- 
:ual,  o ,  Tluta  en  Cueztxatla  veripreyt , 
anderhouden  de  befnijdenis  ,  vol- 

gens een  oud  gebruik  ,  gelijk  voor 
reven.  Hier  uit  hebben  te  vergeefs 
zommige  bewijs  gefocht ,  als  of  defe 
Amerkaenen  haer  herkomfl  haelden 

uit  de  verftrooide  Hammen  Ifrae/s, 
van  welke  de  Tatters  zouden  oor- 
pronkelijk  zijn :  die  eindelijk ,  over 

ie  ftraet  Anïan  gefcheept ,  't  ledige 
dmerka  van  inwoonders  voorzagen. 
Maer  dufdaenig  gevoelen  flaet  al- 
lenthalven  zonder  waerfchijnelijke 
redenen.  Want  waer  blijkt  het,  dat 

Je  Tatters ,  'tgrootfte  volk  desaerd- 
Joodems ,  haer  afkomft  moeten  dank 

iveten  aen  weinige  Ifraeiitifche  ge- 
hangenen >  Is  het ,  ter  oorzaek  befne- 

ien  worden  ?  Doch  de  befnijdenis 
ïeeft  by  haer  geenplaetsgegrepen.als 

net  d'in  voering  der  Muhammetifche eer.  En  die  aldaer  defe  leer  noch 
liet  aennemen  ,  laeten  fich  als  noch 

liet  befnijden  :  gelijk  blijkt  aen  de 
Zataiers  en  Sarmaten,  ter  wederzijde 

;an  derievier  Oby.  En  fchoon  befne- 
len  waeren  voor  Muhammets  inge- 

voerde godsdienft ,  zoude  echter 
'een  bewijs  Hellen :  dat  uit  Jfrael  zijn 
voortgekomen.  Want  hoe  veel  vol- 
teren  namen  de  befnijdenis  waer, 
velke  nochtans  geenzints  afdaelden 
/an  Abrahams  zaed.  Alzoo  getuigen 
Diodorus  Sïculus  ,  hoe  deChokhiers , 

i1    A    N    j    E.  2*n£ 

Philo  de  f&ode  d'  Egyptenaers  ,  Her  o  do- 
tus  de  Moor  en ,  Strabo  de  Trogloditen , 
Cyprianus  de  Phoenkiers  en  Arabïers 
haer  van  oudsherbefneden:  't  welk 
als  noch  by  zommige  in  fwangjgaet. 
Het  is  infchelijx  duidelijk  te  zien  by  f  er.  c.g. 

Jeremias,  dat  d'  Egyptenaers ,  Edomie-  v- zs' 2<5" ten ,  Ammonieten ,  Moabieten  en  Ifmae- 
lïeten  ,    de  zelve  gewoonte  onder- 

hielden. Voorts  d'hoofdfladdesbif-  Antequerh 

doms  Guaxaca  is  Antequera ,  twee  en  hv°°»Gut 
feventig  mijl  ten  zuid-ooüen  \a.nMe-  **«■. 
xico  afgelegen.   De  kerk  alhier,  uit 
een  Huk  gehouwen  ,  vertoont  kofte- 
lijke  marmor-pylaeren.   Derievier, 
welke  de  wallen  befpoelt,  borrelt  uit 

d'aerde,  en  loopt  na 't  gebergte  coat- 
lan.  Herrera  telt  vier  honderd  Spaen- 
fche  huifgezinnen ;  maer  de  fichtbae- 
regetuigey<wz  chïlton  Hechts  vijftig: 
anderzints  dicht  bewoont  by  Indiae- 
nen ,  die  haer  tol  betaelen  aen  de  Span- 
jaerden  met  kotoene  mantels  en  co- 

chïnïllie.    De  tweede  Had  llifonfo  de  staUhi- 

los  Zapotecas  leid  op  een  berg ,  gehoo-  *m'°' rig  tot  de  Mixes ,  een  woeft ,  flerk  en  Mixes  weeft 

lang-gebaerd  volk ;  fpreeken  een  gro-  volk- 
ve  taei  :  gingen  eertijds  naekt  :  al- 

leenlijk hing  een  wit  herten-vel  met 
menfchen  herzenen  bereid  ,   over 

d'heupen.  Zy  voerden  géduurig  oor- 
log tegen  de  Zapotecas  :  en  zouden 

door  de  Spanjaerden  geenzints  t'on- 
der'gebragt  zijn ,  indien  niet  gebruikt hadden  den  dienfl  van  wreede  hon- 

den. Defe  beeftenmaekten  zulk  een 

fchrik ;  dat  dartig  Spaenfche  foldae- 
ten  binnen  llifonfo  fich  vertrouwden 
te  woonen  tufTchen  dartig  duizend 
Mixes. Men  handelt  hier  met  kotoen, 

maiz  en  goud.  De  darde  Had  Jan  Jago  stad  fa» 

de  Nexapa  word  van  een  fteile  kruin  J*&ox 
verre  gezien.  Twintig  bezettelingen 
houden  de  wreevelige  Zapotecas  in- 

fchelijx door  honden  in  den  toom. 

De  laetfle  plaets ,  gebouwt  by  Gonza- 
les  de  Sandoval ,    op   'tjaer  vijftien 
honderd  twee  en  twintig,  is  Villa  del   villadel 

Efpirïtufanto;  voert  gefach  over  vijf-  ¥t"rttli rig  Indiaenfche  dorpen,  die.gantfch 
befwaerlijk  den  hals  bukten  onder 

't  Spaenfche  jok.  Lajix  de  Noord-zee 
heeft  Guaxaca  weinig  havens.  De  rie- 
vier  Aquivilco  verfchaft  een  bequame 
reede,  vermidsdemond  hondert  en 

negen- 

fanto: 
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negentig  fchreeden  gaept.  Aen  de  I 
Zuider-Oceaen  leid  d'haven  Guatulco,  I 

daer  de  fchepen  laeden ,  die  na  d Hon- 
duras en  Peru  zeilen,  't  Vlek  telt  om- 

trend  honderd  hutten ,  een  tol-huis, 
welke  Thomas  Candifch  aen  brand 

ftak :  negen  jaer  te  vooren  door  Frans 
Draek  uït-geplondert.  Op  de  zelve 
kuft  ontmoetmen  de  fmalle  reede 

Tecoantepeque ,  vermaerd  doorkreef- 
ten-vifTchery,en  d'invallende  ftroom 

Ometepec,  uit  de  poelen  van 't  geberg- 
te Cacatepec  geftort .  't  Bifdom  Me- 

choacan  (zoo  veelgezeit  als  een  vifch- 

rijk  land)  beflaet  lanx  de  Zuid -zee 

'*  ftijf  zeventig  mijl,  te  landwaerd  wei- 
nig minder  ,  floot  tegen  Mexico  en 

Nieu  Galicien ,  ten  noorden  loopt  het 
verre  onder  de  Chichimecas .  Men 

fpreekt  in  Mechoacan  vierderley  tae- 
len ,  d'Otomifche ,  Chichimecifche ,  Me- 
xicaenfche  over  geheel  Nieuw -Spanje 

gemein,  en  eindelijk  Tarafca,  een  net- 
te en  korte  fpraek,  die  eigentlijk  al- 

hier te  huis  hoort,  't  Land ,  vol  mei- 
ren,  rievieren,  baden  en  fonteinen, 

heeft  een  gezonde  lucht,  (hoewel  el- 
1TdJthMY*  ̂ ers  keet'  en  elders  kouder)  boom- 

rijke bergen  ,  weelige  weyden  voor 
't  vee ,  en  vruehtbaere  akkers  tot  al- 
lerley  gewafch.  Vier  fchepels  tarwe 

gezaeyt  leveren  in  den  obgft  fes  hon- 
derd .  Paerden  ,  geiten  en  verkens 

dwaelen  by  groote  troppen  door  de 
boffchen  :  hoewel  de  leeuwen  en 

wilde  honden  jaerlijx  een  groot  getal 
verflinden.  Het  meefte  onheil  even- 

wel komt  van  de  tygers  ;  die,  wan- 
neer eens  menfchen-vleefch  fmaken, 

't  volk  ten  platten  lande  uit  d'huifen 
wech  -haelen .  't  Helpt  niet ,  of  de 
deuren  vaft  geflooten  zijn  ;  zy  ruk- 

ken dak  en  wanden  aen  ftukken  :  en 

maeken  een  geweldige  opening.  We- 
gens haer  fterkte  getuigt  ]acob  Bon- 

tius  :  hoe  't  opperhoofd  Peter  Car- 
pentier  buiten  Batavia  een  val  uit  bal- 

ken metyzer-beflagftelde,  in  welke 
een  geit  vaft  maekte  ,  om  tygers  te 

lokken .  't  Gelukte ,  maer  't  beeft 
benaeuwtfeheurde  de  balken ,  en  liet 

den  geit  ongefchend.  Hugo  Linfchoo- 
mtuur  ten  verhaelt  wel ,  dat  de  tygers  in 

der  tygers :  weft-in(iïen  geen  spanjaerden  befcha- 
digen  ;   zy   plegen  alleenlijk  haer 

E     Boek: 
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wreedheid  tegen  d'  Indiaenen  :  zelf 
als  een  fwart  en  blank  menfeh teza- 

men flaepen  ,    verfcheurenze  den 
fwarten.  Of  nu  zulx  onbepaeld  ge- 

loof verdient,  kan  blijken  aen  zoo 

meenigen  Spanjaerd  over  deit  Weft- 
Indifchen  boodem  tuiTchen  der  tij- 

gers tanden  vermaelt.  Op  detogt  die 
Fedreman  alhier  deed ,  viel  de  tijger 

een  gewaepende  krijgs-bende  aen : 
fcheurde  in  aller  tegenwoordigheid 

een  Spanjaerd  en  drie  Indiaenen  :  en 
ontquam.  Geenboomenverfchaflèn 

lijf-berging  ;  want  zy  klimmen  tol 
den  top,  en  rukken  den  gevluchter 
van  boven  neder.   Haer  nagels  ver 

bergen  zulk  een  vergif  :  dat  de  won 
de  nimmer  geneeft.  Geen  dier,  of  zj 
waegen  een  fchuine  fprong :  weshaï 
ven  onder  de  ruichte  fchuilen.  In 

dien  de  fprong  mift,  tredenzebrie 
fchende  langfaem  terugge  :  ter  oor 
zaek  andere  beeften  lichtelijk  ont 
vluchten  ,  alzoo  de  tygers  niet  fne 

zijn  in  'tloopen  ,  gelijk  d'oudhen 
verkeerdelijk  gelooft  heeft  ;  mae 

langfaem.  Belangende  't  onderfcheh tuflchen  menfehen  vleefch  welk  z] 
maeken  ,  is  dus  verre  waerachtig 
datze  meer  fmaek  vinden  aen  vrou 
wen-borften  ,  dan  andere  ledemae 
ten ,  en  een  fwart  menfeh  uitpikkei 

voor  een  blanke.    Wegens  't  eerft< 
geeft  Frankrijk  duidelijk  bewijs:  wan 
neer  twee  tygers,  ten  tijde  koninj 

Luidewijk  de  twaelfde  boven  d'aerd< ftond, losbraken  :  en meenigte wij 
ven  borfteloos  by  de  wegen  heter 
leggen.Het  tweede  be  veftigt  foanjon 
(ïonus  met  een  vreemde  gefchiedeni: 
in  Bengala  voorgevallen.    Een  Mooi 
droomde ,  hoe  hem  een  tyger  uii 

'tfchip    weg-fleepte  :   waerom  der 
volgende  nacht  fich  onder  deplech 
verbergde.    De  fchipper  zocht  n; 
d'oorzaek  ,  en  verftont  den  droom 

Juift  lag 'tfchip  aen  de  wal.  Bymid 
der-nacht  fpringt  een  tyger  binnen; 
boord  :  verflind  den  Moor,  en  raek 

niemand   van    dartig    Hollandfch< 
boots  -  gefêllen  ,  die  fcheep  waeren 
Gelukkiger  ontquam  een  matroos,ot 
ftrand  wandelende  :  achter  fette  eer 

tyger  op  hem  toe,  en  voor  eenkro 
kodil.  De  tyger,  om  den  krokodil  v 

gaeuv 



gaeuw  te  weün  ,  liep  uit  haeft  den 
matroos  voor  by,  engeraektmetde 
.krokodil  in  ftrijd.  Dit  gevecht  baete 
hem 't  leven.  Eindelijk  deWeft-lndï- 
aenen  ontzien  niet  alleen  den  tijger 
wegens  wreedheid  ,   boven  andere 

dieren;  maer  bewijfen  't  beeft  gods- dienftige  eer :  om  dat  de  duivel  mee- 
nigmael  in  zulk  een  fchijn  tot  haer 
fpreekt   Behalven  de  tijgers  ,  lijden 
ook   d'inwoonders   van  Mechoacan 
groote  overlaft  door  d'  eek-hoorns , 
die  niet  alleen   veel   vruchten  na 

d'hoolen  fleepen ;  maer  zelf  d'huifen 
diervoegen  ondergraeven ,  dat  weg- 

zinken of  ter  zijde  overftorten.  De 
fchaede  is  te  grooter  ,    dewijl  zeer 
vermenigvuldigen.  Meeftkrijgenze 
vier  jongen  gelijk :  dewelke  ten  dar- 

den dag  om  roof  loopen.  Konnenbe- 
fwaerlijk  gevangen  ,  wegens  loofe 
fnelheid.    Springen  van  d'eenetak 
zeer  wijd  op  den  ander.  Dienen  fich 
veelvoudig  van  haer  groote  flaerten : 

n'tfpringen,gebruikenze  voor  een 
vleugel,  in  'toverfchepen  met  een 
)aft  voor  een  zeil.  Stoppen  by  on  we- 
kr  den  windzijde  toe  ,  en  maeken 
)pening  aen  de  louwe  kant.    Men 
rind  alhier  fefterhande  zoort.  Tlilic 
chuilt  onder  fijn  ftaert ;  bootft  het 
illepen  dêr  muffen  aerdig  na.  Qua- 
whtli  is  eens  zoo  groot,  en  kan  nooit 
am  gemaekt:  infchelijx  ook  techal- 
otl,  met  een  kaele  ftaert  en  groote 
>ogen-    Thalmototli  heeft  een  dikke 
:op,  en  een  ftaert  volfwarte  en  witte 
treepen.  Quïmkhpatlan  vertoont  een 
Jein  kopje  en  lange  beenen:  fchijnt 
e  vliegen  van  d'eene  boom  tot  d'  an- 
lere.  Tztaclechalotlis  wittachtig.  De 
oflen  doen  ook  groote   fchaéde. 
iaer  pifle  ftinkt  veertig  dagen  ,  dat 
iemand  omtrend  de  bepifte  plaets 
an  duuren.  Wanneer  op  een  kleed 
alt,  word  van  d  ondraegelijke  flank 
ooitgereinigt.  De  auras  zijn  niet  on- 
elijk  de fwarte  hennen:  vliegen  zeer 
oog  in  de  lucht:  eten  niet  dan  ftin- 
ende  krengen,  welke zy  van  verre 
teken  :  hebben  een  hairige  kop  en 
als ,   en  yzelijk  gezicht.   Sommig 
evoogelt  keert  en  vertrekt  ter  ge- 
etter  tijd  :  andere  blijft.    Slangen 
i  haegdifTen  zijn  fchaerfer ,  dan  op 

Nieuw-Spanje.  2^7 

[andere  plaetfen.  't  Volk  fchikt  fich. 
gantfchelijk  na  de  Spanjaerden  'm  kle- 

ding en  tael.  Leert  allerlei  ambach- 
ten. Haer  tafels ,  kiften  en  kafTen  uit 

brafilie-hout  behoeven  voor  geen 
Europifche  fchrijn-  werken  te  wij- 

ken.   De  fchilder-konft  heeft  ook 

een  goeden   opgang.    Zy  maekeii 
klederen,  fchoenen  en  wonderlijke 

kopere  floten.    Bebouwen  d' akkers 
verftandelijk.    Maeken  veel  werks 
van  de  Spaenfche  honden;  doch  al- 
zoo  weinig  fpijs  gaven ,    zijn  vele 
gevlucht  en  verwildert.   Dragen  de 
naemCimarrones  ,  en  brengen  groote 
fchaede  toe  aen  't  vee.  Maer  hoewel 
de  Mechoacans  veel  Spaenfche  zeden 
overnemen  ,  zijn  echter  niet  af  te 
brengen  van  een  gewoonte ,  fchae- 
delijk  voor  de  koorts ;  want  fchoon 
weinig  beteren  ,   ja   zommige   de 
dwaesheid  met  de  dood  bekoopen, 
fpringenze ,  als  de  koorts  haer  groot- 
fte  verheffing  heeft ,  in  koud  water. 
Tegen  andere  ziekten  gebruikenze 
kruiden ,  welker  geneefende  kracht 
d'ervaerendheid  onfeilbaer  over  lang 
betoont  heeft.    Zedert  de  Spanjaer- 
denMechoacan  tot  een  bifdommaek- 

zijn  aldaer  gefticht  vier  en  ne 

Tnwoonders 

van  Mecho- acan ,  hoef 

ziden. 

ten 

gentigfchoolen ,  vijftig  kerken ,  ver- 
fcheide  gaft  huifen  en  kloofters ,  be- 

woont by  Francïfcaener  en  Augudïj- 
ner  monniken  ,   de  ftedert  Pafcuaro, 
Fallodolid  voorzien  van  eert  biffchop- 
pelijke  ftoèl  en  vifch-rijk  meir  ,  Mi- 
guel  vol  bouw-huifen  voor  beeften , 
Felipe  opeen  onvruchtbaere  grond, 
Conception  de  Salaya  en  Zamora.    Ses 
honderd  Spanjaerden  vinden  gefta- 
dig  werk  aen  de  zilver-mijnen  Gua- 

:  naxuato.     De   voornaemfte  haven 
Navidad  ontfangt  de  fchepen  ,  die 

op  de  Philipines  vaeren.  'tLandfchap 
Tucatan ,  by  Francifcus  Femandez  eer- 
fte  ontdekker   verkeerdelijk   voor 
een  eiland gekeurt,paelt  met  drieën 
twintig  mijl  lands  aen  Guatemala  en 
Tahajco ,  heeft  twee  honderd  vijf  en 

twintig  mijlen  in  d'ommegang.    Pe- 
ter Mart ijr  haelt  d'oorfprong  derbe- 

naeming  van  een  misverftand  :  na- 
mentlijk  de  Spanjaerden  ,  voor  defe 
kuft  vervallen  ,  riepen  den  inwoon- 
ders  toe  met  gebaerten  en  tekenen , 

K  k  hoe- 

Schooien  en 

kloofters  in Mechoacan; 
ah  ookfte- den: 

baven; 
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Bej'chrij- 
i/ing  van 't  landfcbap 

Tucatan  : 

eilanden : 

putte»  : vreemd 
verhael. 

Manier 
van  doopen 

onder  d'  A- mericaenen 

zeermerk- waerdtg. 

Kojielijke 

gebouwen. 

Cebergt  i 

hoedaenigwordditgeweftgenoemt?  I 

zy  kregen  ten  antwoord   Tucatan  \ 

beduidende,  ivy -verft aen  u  niet.  Tuf- 
fchen  Tucatan  en  Tabajco  maekt  de 

zee  een  dubbelde  inwijk  vol  kleine 

eilanden,  welke,  totverwonderens 

toe,  niet  min  vele  als  verfcheide  flag 

van  zee- vogelen  voeden.  Ook  valt 

hier  fchoonejagt  op  konijnen,  ver- 

kens  en  aepen.  Tuacatan  zelf  heet  en 

vochtig,  heeft  geen  rievieren;  maer 

goede  putten ,  welke  fchoon  water 

dooreen  fchelp- grond  op-wellen- 

De  winter  neemt  aenvang  in  wijn- 

maendmetnoodelijkeftormen.:  die 

den  in-gezetenen  ,  aen  grootehette 

gewend  en  dun  gekeeld,  veeltijds 

gevaerlijke  zinkingen  en  koortzen 

veroorzaeken  :   hoewel    ondertuf- 
fchen    doorgaens    lang    leven    en 

vruchtbaer   voort -zetten.  Zy  ver- 
haelen  vanhaer  voor-ouders,  datze 

uit'tooften  herkomftig,  fich  't  jok 
der  dwingelanden  ontrokken,  niet 

zonder  almagtigebyftand  Gods,  die 

een  weg  opende  door  de  zee  :  ten 

einde  droogs  -  voets  herwaerds  qua- 

men.   Voorts  zijn  alhier  twee  din- 

gen byzondermerk-waerdig.  Onder 
't  eerfle  mag  gefteld   worden  een 

manier  van  doopen,  zeer  eerbiedig 

bedient.  Zy  hebben  hier  af  een  groot 

gevoelen.  De  verzuiming  ftelt  den 
menfch  bloot  ter  verdoemenis.  Daer 

in  het  tegendeel  de  doop  in-ftort 

een  heilige  bequaemheid,  en  ver- 

zeegeld  verloïïing  van  eeuwige  moe- 

yelijkheden ,  by  de  duivelen  veroor- zaekt.  De  ouders  vallen  drie  dagen 

te  vooren,  eer haer  kindersten  doop 

brengen,  Zy  kiezen  hier  toe  d'  ou- derdom van  drie  tot  twaelf  jaeren , 

en  een  dag,  volgens  by-geloovige 

rekening,   geenzints    ongelukkig, 
't  Verdient  aen-gemerkt,  datze  dit 

doopen  noemen    met  een  woord, 

beduidende  weder-gebooren.    Ein- 

delijk mag  geen  ongedoopte  in  den 

houwelijken  ftaet  treeden,  't  Twee- de ,  niet  min  merk  waerdig ,  raekt  de 

koftelijke  fteene  gebouwen ,  welker 

luifter   d'Europifche   paleifen   uit- 
daegt  :  daerze  ondertuiTchen  geen 

yzer,  koper,  zilver  of  goud  ken- 
nen .  't  Gebergte,  welk  tuffchen  Cham- 

poton  en   Salamanca    met   kromme 

bogten  over  dwars  fich  uit-ftrekt, 
word  bewoont  van  ongemein  lang- 

levendemenfchen.  Indien  eenFran- 
cifcaener  geloof  verdient,  zag  hy 
een  man,  welke  drie  honderd  jaer 

bereikte,  volgens  bewijs  'tgeenan- 
dere  gaven  :  dekinnehinggekromt 
totdeknien  :  de  huid,  alzoo  nooit 

klederen  droeg ,  was  rouw-begroeyt. 

Voorts  verdeelt  'tgebergt  Tucatan  in 
noorder  en   zuidelijk,    't  Noorder, 
dichtft   bewoont,  zoude  meer  ge- 

zengt  worden  door  de  brandende 

zonne-itraelen  :  ten  zy  d'ooftelijke 

winden  by  dagen  tegen  d'  avond  de 
lucht  uit   zee  d' hitte   temperden. 
Francijcus  Fernandez   ontdekte  wel 

eerft  dit  geweft;  doch  keerde  zon- 
der vordere  verrichting  na  Cuba.  Ze- 

dert  hervatte  loan  Gnfalua  de  togt: 

flapte  uit  op  't  eihndCohumel ,  [ante 
Crus  hernoemt :  flreed  tegen  de  Cam 

pechiers  :  vond  fteene  en  houtekrui- 
(en  :  kreeg  bericht,  hoe  eertijds  on- 

der de  Tucataners  een  waer-zeggei 

Chïlam  Camlal ̂ leefde,  voorzeggen- 
de :  een  vreemd  volk ,  herkomftig  uil 

't  geweft   daer  de   zonne   op-gaet. 
zoude  Tucatan  onder  'tjok  brengen. 

Grifalua  befichtigde  eindelijk  't  land- 

fchap  Tabajco  :  lichte  't  anker  t'  huif waerd  :  en  liet  fijn  naem  aen  de  fter- 
I  keftroom ,  die  uit  Tabajco  in  deMe- 
\  xiaenfche  zee  valt.  Na  hem  geraekte 

I  Cortefius  aen  Cofumel  te  land,  en  al 
daer  in  kennis  met  de  tolk  Hierony- 
j  mus  de  Aguilar ,  van  welken  grootc 

|  dienft  genoot,  terwijl  Nieuw-Spanjt 

i  beoorloogde.  Op  't  jaer  vijftien  hon- 
I  derd  feven  en  twintig,  vatte  Iram 

de  Montero  't  werk ,  by  Cortefius  on- 
der-laeten,  wederom  ter  hand,  ge- 

volmagtigt  van  't  Spaenfche   hof. 
Aen  Tucatan  geland  vond  harde  te- 

gen -ftand,   welken  de  ftrijdbaere 

dorpelingen  uit    Xamanzal  deeden. 
Hy  floeg  door  haer  heen,  en  den 
weg  in  na  Ccml :  alwaer  de  beftier* 
ders   van  't  geweft  Chuaca  bericht 

bragten  :  hoe  haer  hoofd- ftad  Tir- roh  ftond  onder  de  ftee- voogden 

Cheles.   Weinig  weer  boden  d'in- 
woonders   des   landfehaps  Aarrin- 
chel.  Om  geholpen  te  worden  tegen 
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de  Cocomes  ,  ontfing  hem  Tutu  lx  in, 
wiens  hoofd  ftad  Mini  is ,  zeer  vrien- 

delijk. Zulx  Montero  een  groote 
voet  kreeg  op  Jucatan.  Hy  liet  de 
geweiden  Chetema  en  Cochuaque  leg- 

gen ,  ter  oorzaek  de  fteen  -  rotzige 
grond  niet  veel  beloofde.  Zedert  de 

Spanjaerden  fich  t'eenemael  meeflers 
maektenvan  Jucatan,  ftichtenzedrie 
fteden.  De  voornaemfteMm^,leid 

op  den  boodem  van  't  ïndiaenfe  vlek 
Mayapan,  alwaer  veel  fvvare  muuraed- 
jen  ftonden  ,  vertoonende  naekte 
rnenfehen ,  niet  min  konftig  als  oud. 
Binnen  Merida  (  alzoo  geheeten  ter 
oorzaek  eenigzints  gelijkt  na  de  Ca- 
ftiliaenfche  ftad  even  eens  genaemd) 
houden  huis  de  biiïchop  en  gefach- 
hebber  over  's  koninx  inkomften. 
yalledolidheeit  een  prachtig  Francif- 
caener-kloofter;  en  vijftien  duizend 
fchattingbetaelende  Indiaenen.  Cam- 
pechium  gelegen  aen  een  ondiepe  ha- 

ven ,  ontleent  de  naem  van  't  beken- 

de verf -hout.  d'  Engelfche  hopman Wilhem  Parker  lande  alhier  met  fes  en 

vijftig  man  in  den  morgenftond  by 

'tkloofter  Francifco  :  overviel  vijf- 
honderd Spanjaerden  en  acht  duizend 

Indiaenen,  die  twee  dorpen  bewoon- 
den. Doch  de  gevluchte  Spanjaerden 

trokken  gefwind  alle  magt  by  een , 

en  recht  op  d' Engelfche,  't  Gevecht 
liep  fcherp  af:en  zoude  Parker  te  kort 
gefchooten  zijn ,  indien  niet  met  een 
aerdige  krijgsvond ,  de  gevangenen 
arm  aen  arm  gebonden  ,  ten  doel  der 
kogels  ftelde :  en  alzoo ,  achter  duf- 
daenige  borft  -  weering  gefchuilt , 

t'fcheep  Hapte,  't  Gelukte  den  Hol- 
landfchen  zeevoogdjW»  foans-zoon 
van  Hoorn  beter.  D  efe  lichte  in  bloei- 
maend  des jaersfe (tien  honderd  drie 

en  dartig,  voor  Pernambuco  d'ankers 
der  zeilen  de  Faem ,  Middelburg ,  de 

.Goude  Leeuw  en  Zutfen;  de  jagten  d' Ot- 
ter,  Brak,  Nachtegael  en  floep  Gyjfe- 

ling  verfterkten  de  vloot.  Doch  dot- 
ter, Brak  en  Gyjfeling  liepen  na  Ma- 

ragnan ,  om  aldaer  't  Spaenfche  vaer- 
tuig  van  de  reede  te  halen,  't  Schip 
Zutfen  dwaelde  af.  Vier  mijl  buiten 

de  Campechifche  wal  liep  d'Holland- 
fche  vloot  ten  anker,  't  Krijgsvolk 
vierhonderd  fterk  flapte  des  nachts 

Campe- cbiurn  inge- 
noomen  en 

den. 
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over  in  de  jagten  enfloepen.De  groo- 
te boots  voerden  ieder  tvvaelf  man. 

't  Volk  ,  verdeelt  tot  twee  hoopen  , 
lande  een  uur  na  zonnen-opgangaen 
een  groene  valleye.  Twee  Spaenfche 
Vaendelen  ,  behalven  de  ruitery, 
hield  de  ftrand  bezet.  Doch  de  twee 
groote  booten ,  elk  voorzien  van  een 
fteen-ftuk ,  als  ook  de  Nachtegael  en 
Gyjfeling  maekte  met  'tgefchut  zulk 
een  ruimte ;  dat  de  Spanjaerden  wee- 
ken  binnen  haer  eerfte  befchanfing : 
waer  uit  geweldiger -hand  gedreven 
wierden:  en  met  de  zelve  furie  uit  de 

tweede  begraeving.  Voor'tderdt 
bolwerk  vonden  d' Hollanders  meer 
werk.  De  vyand  lofte  drie  yzere  weder  vet- 
ftukken,  en  gaf  dapper  vuur  met  muf-  -fejj! 
ketten  :  eerlang  echter  liet  hy 'tge- 

fchut voor  d'overwinnaers  ,  die  de 
rampaerden  aen  ftukken  braeken, 
en  voorts  zeeghaftig  op  de  markt  toe- 

zetten. Ses  ftraeten ,  die  by  de  markt 
uitloopen  ,  waeren  met  een  borft- 
weering  vijf  voeten  hoog  en  vol 
fchiet-gaten  gevult.  Twee  metaeie 
kortouwen  en  tien  veertien-ponders 

ftonden  tegen  d'aenkomft  met  fchrot 
gelaeden.  Eens  wierden  alle  los  ge- 

brand, d' Hollanders  drongen  ter- 
ftond  zoo  vinnig  in  :  dat  piek  tegen 
piek  en  fwaerd  tegen  fwaerd  hand- 
gemein  vochten.  Wederzijds  bleef 
veel  volk;  doch  meer  gequetft.  Ein- 

delijk vluchten  de  Spanjaerden  bo- 
ven op  de  platte  daeken  der  huifen 

en  de  kerk  van  een  fteene  borft- 

weering  voorzien.  Niet  zonder  veel 
möeyte  konden  de  gevluchten  be- 

dwongen worden  om  af  te  klim- 
men. Indien  moeds  genoeg  had- 

den ,  zouden  d' Hollanders  metftee- 
nen  dood  konnen  fmijten.  De  ftee- 
\oogd  Juan  de  Barros ,  weigerde  rand- 
zoen  voor  de  gevangenen  en  brand» 
fchatting  :  alzoo  Campechium ,  uit  fwa- 
re  fteene  huifen  gebouwt,  niet  veel 
fchaede  konde  lijden  van  de  vlamme. 
De  gevangens  gaven  bericht  :  hoe 
drie  honderd  en  vijftig  Spanjaerden? 

vijftig  Moor  en  ,  en  meer  dan  dui- 
zend Indiaenen  in  wapenen  ftonden, 

als  d'  Hollanders  aen  vielen.  In  defe 
bragten  rijke  buit  na  boord  :  na- 

men twee  en  twintig  fch  epen  voorde 
Kk  2  ftad 
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ftad  geankert ,  meeft  gelaeden  met 
Campechie  -  hout  en  cacao.  Zommige 
randz  oeneerden  de  Spanjaarden : 

d'overigezijn  verbrand.  Campechium 
is  een  wel  betimmerde  ftad  :  heeft 

prachtige  gebouwenen  drie  kerken, 
d' hoofd-tempel,  fm  Roman  en  de  los 
Remsdios.  Buiten  de  wal  leid  een 

heerlijk  kloofter,  by  Francijcaenen 
sahmanca:  bewoont.  Eindelijk  leid  Salamanca 

drie  en  feftig  mijl  van  Merida  in  het 
landfchap  Bacalar.  De  Yucatanfche 

kuit  vorders  loopt  meeften-deel 
vlak  :  zulx  de  fchepen  vier ,  vijf  en 

meer  mijlen  van  de  wal  moeten  blij- 
ven. Nergens  een  haven ,  dan  voor 

klein  vaertuig.  De  vloed  gaet  zeer 

fterkin,  én'tebtlaeg.  Met  d'  ebbe 
leggen  verfcheide  in  -  wijken  droog. 
TiüTchen  'tzee-gras  blij  ven  duizende 

vifTchen  hangen.  d'Kilanden  aldaer 
maeken  een  groot  getal  uit ,  meeft 

met  klippen  befmet.  Het  laefte  ge- 

weft,  gehoorig  onder •  Nieuw-Spanje, 
is  Taiajco ,  ten  noorden  befpoelt  door 
de  Noorder-Octaen,  paelt  tenooften 

tegen  Tu^aUn.De  grond,  vlak  en  zon- 

der gebergt,  draegt  groote  bofTchaed- 
jen  van  cederen  ,  brafilie  boomen  en 
andere.  Alhier  vallen  zeer  fmaeke- 
lijke  vruchten ,  hoedanig  </e mameyes, 
zapotes ,  aguacates  enguajabos.  Tegen 

Ungeregm:  drie  maenden  droogte  valt  deregen 

negen  maenden.  De  vocht  enhette 
maeken  't  land  vruehtbaer.  Zulx  drie, 

javier-mael'sjaers,  denmaiz  in-oog- 
ften.  Wijngaerden,  vijgen  ,  limoe- 

nen ,  oranje-appelen  ,  rijs  ,  gierft  en 
alierley  hof- kruiden  ftaegen  mfche- 

lijx  buiten  gemein  wel.  d'Overvloe- 
dige  poelen  ,  vloeden  en  meiren 
fchafTen  veelerhande  zoorten  vifch. 

Behalven  de  tortugas ,  yguanas  en  an- 
dere, word  ook  voor  de  ftrand  gevan- 
gen de  bekende  manati  of  zee-koe. 

Defe  vifch,  affchouwelijk  om  te  zien, 

heeft  een  oiïê-kop  ,  kleine  oog'en  , 
twee  voeten  omtrend  't  hoofd  in 
plaets  van  vinnen ,  twee  ronde  gae- 
ten  verftrekkende  voorooren , ronde 

been  en  als  kaetsballen  in  d'herzenen, 
een  korte  fraert ,  een  huit  met  bor- 
ftels.  De  wijfjenszijn  ook  voorzien 
van  twee  mammen ,  om  de  jongen  te 
zuigen.     De  inwoonders  gebruiken 

•vrucht- 
èaerbeid 

■vifcb  : 

veeLgeftampte tabak,  welk  tegen  de 
vermoeydheid knaeuwen.  Paeuwen, 

faifanten,papegayen,quakkels,  hoen- 
ders ,  duiven  ,  en  veelerley  gevogelt 

denEuropeers  onbekend ,  vindmen  by 
duizenden.    De  tygers  en  leeuwen 

brengen  geen  klein  onheil  toe.    De  d wijde  fwijnen  vailen  zeerfmakelijk, 
gelijk  ook  de  konijnen  en  harten. 
De  fchildpadden  venoonen  een  ver- 

wonderens-waerdige  groote.   d'Ae- 
pen  ,  meerkatten  en  eekhoorentjes 

befchaedigen  de  vnieht-boomen ,  en 
byzondex  de  cacao  7~eer.    De  mouftie- 
fan  quellen  ook  buiten  gemein  de 
menfchen  :  beletten  de  nacht- ruft. 
Zedert  de  Spanjaerden  van  Tabajco. 

meefters  wierden  ,  hebbenze  d'in- 
woonders  bedwongen  naSpaenfche 
zeden  en  wetten  te  leven.  Zy  fpre- 

ken  driederlei  tael.  De  gebruikelijk- ' fte  Chontal  fteekt  vol  woorden.    De 

tweede  Zoques  grijpt  plaets  op  'tge- 
bergte,weik  Cbiapa  en  Tabafco fchey d . 
De  Mexicaenjche  is  inge voert  door  de 
befettelingen  ,  die  Muteczuma  leide 
binnen  de  fterkten  Zimatlan  en  Xica- 
lango  :  en  word  temeergefprooken, 
dewijl  niet  alleen  haer  befchaefde 
nettigheid  heeft ;  maer  ook  groot  ge- 

bruik :  alzoo  eensdeels  over  geheet 

Nieuw-Spanje  word  verftaen,  en  an- 
derfdeei  nadien  de  Roomfche  prie- 
fters  veel  Mexicaenfche  liedekens 

gedicht  hebben  ,  by  welker  gezang 
deTabafoers  verraaekfcheppen.   De 

hoofd-plaets  Nueflra  Sennora  de  la  Vit- 1 
toria  ontleent  haer  benaeming  van  \ 
Terdinand  Cortefim  ,  die  aldaer  een 

heerlijke  zegen  bevocht  tegen  d' In- diaenen  ,  toen  fijn  eerfte  togt  deed  na 
Mexico.    Dus  verre  de  befch  rij  ving 

van  Nieu-Spawje ,  verdeelt  in  zoo  veel 
volkeren  ,  verfcheiden  in  zeden  en 

taelen :  hoewel  meeft  alle  fich  eenig- 
zints  fchikten  na  't  doen  der  Mexi' 
caenen ,  dewelke  fich  door  de  wape- 

nen een  weg  tot  over  moogendheid 
gemaekt  hadden.    Aile  erkendenze 
een  Schepper  van  alles  ;  doch  geen 
naem,  om 't  woord  God  uit  te  druk- 

ken.  Maer  behalven  een  opperfte 

Heer ,  zijn  andere  fchepfelen  tot  Goe- 
den aengenomen  :  en  onder  die  de 

zonne,  rnaen,  fterren,enzelfaf-ge- 

fturve- 
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turvene  menfchen.  Met  de  lijken 

;ingen  dt  Mexkaeners  ,  -en  andere 
olkeren  daer  omtrent  ,  vreemd  te 

ferk.  Den  priefteren  bleef  aen-be- 
oolen  de  zorge  over  de  begrae  ving : 

l' Akker-  werven  ,  of  ook  zomwijl 
1'huifen,  verftrekten  tot  graf-fteden. 
vndere  voerden  de  lijken  nadeber- 
;en.  Andere  befteldenze  ter  aerde 
1  de  tempels.  Het  zy  de  licclmemen 
erbrand  wierden ,  of  niet  verbrand, 

lederen  en  koftelijkheden ,  by  d'o- 
ferl  eedene  gedraegen ,  doif  men  te 
elijk.  Ondertufichen  zongen  alle 

en  rreuriglijk  lied.  Na'tgezang.hiel- 
enze  een  maeltijd .  d'  Erfgenaemen 
an  aenzienelijke  perfoonaedjen 
leeden  in  rouw  ,  zoo  meenig  ter 

ood-ftaetze  verfcheen .  E  en  geftor- 
ene  word  uit  geftrekt  op  de  vloer : 

:r  tijd  de  vrienden  "aller  wegen  toe- 
omen, om  hem  met  giften  te  be- 

roeten ,  niet  anders  of  leefde.  Wree- 

ergaet  het  toe  omtrend  groote  hee- 
en  1  dan  brengenze  niet  alleen  ge- 

denken ;  maer  bieden  hem  aen  ook 

fijn  Uae  ven,  bof-meefter,  fchenker, 
dwergen,  bukenaers  en  eigen  prie- 
fter  :  (ieder  heer  voed  zulk  volk) 
ten  einde  den  gevvoonelijkendienfl: 

volbrengen  in  d'andere  weereld.  Ja 
alle  huis-genooten  en  broeders  zelf 

vergezelfchapten  't  lijk  ter  flagting: 
en  namen  met  fiehgewaed,  goud,  ge- 
fteenten  ,  arm-ringen  en  kofteiijké 
gordijnen  :  om  geen  armoede  te  lij- 

den na  ditle  ven.  J}eprieiter;  die  de 
begraevenis  bezorgde»  (lapte  voor 

't  lijk  met  de  teikenen  des  afgods., 
die  de  doode  verbeeld  had;  (want 
een  iegelijk  heer ,  tot  vermeerdering 
der  aehtbaerheid,  droeg  de  toe-naem 
en  'tgewaed  van  een  afgod) andere 
paepen  floegen  op  trommelen ,  zon- 

gen treurig  ,  fpeelden  op  fluiten,  en 

wierookten  :  't  gehuil  der  vrienden^ 
en  byzonder  die  ten  ilachting  gingen» 
verdubbelden  de  naere  galmen.  De 
ridderfchap  droeg  de  waepenen  en 
oorloogs-daeden  byde  aflijvigever* 
richt,  in  doek  konftig  af-gemaelt 
Rondom  het  lijk  wierden  eindelijk 

Kk  3  ge- 
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geftapelt geharde  brandhouten.  Als  j 
'tlicchaem  tot  aiTchelag,  fprongeen  1 

priefterinduivels-klederenvbor  den 

dag :  't  kleed  vertoonde  ettelijke  gac-  J 

pende  monden  vol  tanden  en  leelijk-  j 

gefpalkte  oogen.  Hy  roerde,  met  een 

lange  ftok  en  y  zige  gebaerten ,  d'  af- 
fchen  onder  malkander.    d'Affche 
wierdineen  potte verzaemelt  enter 

aerde  befteld  :  niet  zonder  de  voor- 

noemde koftelijkheden.  Doch  d'  af- 
gooden  over  Nieuw-Spanje  zijn  meefl 

door  afgrijzelijke  beelteniffen  ver- toond :  en  zomtijds  met  levendige 

menfchen,  een  jaer  lang  aengebeden ; 

om  als  dan  tot  een  bloedige  ofFerhan- 
de,  en  voorts  eentafel-gerecht,  te 
verdrekken.  De  priefters,  verdeelt 

in  minder  of  hooger  ordens ,  erken- 
den een  opper-hoofd,/*/<w  genaemt. 

Ieder  afgod  had  byzonder  flag  van 

priefters.    Die  ViztUpuztli   dienden 
erfden  de  bediening ,  na  de  geflagten 

der  wijken.  Andere  wierden  gevor- 

dertbyverkiefing,  ten  zy  van  kinds- 
been af  tot  prieiterlijke  oefeningen 

op-gequeekt  waeren.     Byzondere 

aen-merking  verdienen  de  Mexico- 
fche  kloofters.  Binnen  de  voornaem- 

de  tempel ,  op  een  ruime  vier-kante 
plaets,  donden  twee  huifen   over 
malkander,  het  een  vol  monniken, 

't  ander  met  nonnen.  De  nonnen, 

maegden  van  twaelf  tot  dartien  jaer, 

genaemt  dochters  der  boetvaerdigbeid, 

hielden  den  tempel  fchoon  :  berei- 

den fpijs  voor  d'  afgod  en  priefters  , 
uitd'aelmoefen  by  de  priefters  ont- 
fangen.  De  koft  beftond  in  kleine 

koekjens,  na  de  gedaente  van  han- den en  voeten  ,  behalven  gedraeyde 

kraekelingen  en  vreemde  toe -fpijs. 
Voor  den   afgod  geplaetft  ,  wierd 

weg  genoomen ,  en  door  de  priefters 

genuttigt.  Ook  ftelde  haer  d'abdhTe 
te  werk ,  in  gedikte  doeken  ten  kerk- 
cieraed  toe  te  ftellen:  ftonden  nevens 

de  priefters  ter  midder- nacht  op: 

fpeelden  metkinkhoorens  en  fluiten: 

neurden  droevige  toonen  ;  en  wier- 
rookten:  geezelden  haer  ten  bloede: 

prikkelden  in 't  bovenfte  derooren: 
en  befmeerden  d'aengefichten  met 
dit  bloed.  Na  een  jaer  dit  kloofter 

bewoond  hadden  ,  wièfchèn  't  bloed 

af:  tot  welken  einde  binnen  de  ver» 
trek-kamer  een  groote  bak  ftond. 

Om  het  minde  onkuifch  bedrijf  wier- 
den ten  vreefelijker  doodgedoemt. 

'tKen-teiken  derzonde  was,  indien 

een  ratte  door  de  celle  liep  van  een 

bagijn  ,  of  een  vleer-muis  vloog  ,  of 
eenige  doek  beknabbelt  lag  :  alzoo 
meinden,  dat  de  gezeide  beeften  haei 
zouden  ontzien  ,  ten  heiligen  plaets 

te  naderen  ,  ten  zy  ontheiligt  doos 

dartel  bejag.   't  Kloofter  leven  duur 
deflechts  een  jaer  :  alfdan  ftond  he 

geoorloft  te  houwelijken.    't  Huis over  de  Mexicaenfche  bagijnen  ,  o] 

de  zelve  binnen  -  plaets  des  grootei 

tempels  ,   bewoonden  jongelingei 
tufïchen  achtien  en  twintig  jaren  ouc 

Defe ,  dragende  monniks-kruinen  e 
een  gevlochte  tuit  ,  van  de  top  de 
hoofds  achter  af-hangende ,  leefde 
arm  en  kuifch  :  bewaerden  de  pric 

fterlijke  klederen,  wierook -vate 
en  d'altijd-brandendende  vuur  te  ft 
voor  d'outaer  van  ViztUpuztli  :  braj 
ten  hout  ten  offer.  Onder  haer  ftoi 

den  minder-jaerige  jongens  :  welk< 
ambt  lag ,  in  kruiden  en  bloemen  1 
ftrooyen  over  den  tempel  :  derprh 
fleren  vlijmen  te  fcherpen,  om  d< 
middernachts  bloed  te  trekken  uit  d 

beenen  :  haer  hand-water  toe  tere 

ken.  Defe  jongens  droegen  kledere 

gebreyd  als  netten  :  floegen  't  gefy ter  aerde ,  als  haer  een  vrouw  gemo< 

te :  gingen ,  vier  en  vier,  of  fes  en  fe 
aelmoefen  verzaemelen :  bewaekte 

by  beurten  't  voornoemde  vuur:  trol* kenbloeduitdekoonen,  weikin  d 

flaepen  des  hoofds  ftreeken  tot  ben< 
den  d'ooren :  en  wiefchen  fich  alfda 

by  donker  in  een  geheiligd  bad-w; 
ter.   Zulk  ftreng  leven  duurde  ee 

jaer.   Maer  de  godsdienft  ,  allen 
halven  bloedig,  ftond  den  inwoor 
ders  van  Nieuw-Spanje  lang  tegen.  It 

der  begon  meer  en  meer  tefchrikke 
voor 't  levendig  villen  en  hart-optai 
nen  der  menfchen,  ten  offer  gefchiki 

te  meer  nadien  met  's  levens  gevae 
uit  vyands-land  door  oorloog  mo< 
ften  gehaelt  worden.  Ten  zy  de  pri< 

fiers  te  rugge  hielden,  zy  hadden  licl 
telijk  een   nieuwe  godsdienft   on 

helft ,  was  flechts  ergens  een  leerat 



e  voorfchijn  gekomen.  Waerom  ook 

:oo  licht  't  Roomfche  geloof  aennae- 
nen.  Als  Cortefius  der  ftad  Mexico 
neefier  was ,  verfochten  hem  de  Me- 
lioacanfche  gefanten  om  leeraers, 
Jie  een  wet  wilden  voorfchrij  ven ,  na 
velke  zy  mogten  leven :  dewijl  haer 

l'afgoodery  lang  tegen  deborftfliet, 
negens  ondraegelijke  wreedheid, 
tfen  hield  vorders  binnen  Mexico 

:en  flaetelijke  ommegang,  't  Ging ldus  toe.  De  voornoemde  nonnen 

tampten  bledos-zaed  en  geroofl  mayz 
►rider  malkander ,  welk  met  hooning 
.needen  :  uit  het  deeg  maektenze 

;en  afgod ,  na  de  gelijkenis  van  Vizt- 

ipuztli :  over  de  neus  en  't  voorhoofd 
iep  een  blaeuwe  flreep  tot  beide 

['oor  en  :  droeg  op  't  hoofd  een  plui- 
naedje ,  in  de  fïinker-hand  een  witte 
ondas ,  en  in  de  rechter  een  flangs- 
pijs  geftreepte  flaf  :  vleugelen  kee- 
en  achter  boven  de  fchouders  uit 

'er  geflemder  feell-dag  quamen  de 
onnen  voor  zonnen-opgang  te  za- 

len, in  nieuw  wit  gewaed ,  metkran- 

en van  gerooft  mayz  om  't  hoofd  en 
als,  die  tot  onder  de  flinker  fchou- 

er  hingen :  d'aengefichten  blonken 
eelvervig  :  om  d' armen  flingerden 
apegaey- pluimen  van  d'eüeboogen 
)t  d'  handen  toe.  Aldus  gepronkt 
roegen  den  gekneeden  afgod  op  de 
:houders  na  een  plaets  :  alwaer  de 

>ngelingen,over  haer  kloofter  woon- 
:htig  binnen  de  zelve  tempel,  den 

laeuwen  zetel,  des  afgods  zit- plaets, 
iet  byzondere  eerbiedigheid  afna- 

len,  en  droegen  tot  d'onderfle  kerk- 
ap  :  alwaer  't  volk ,  ten  bewijs  van 
adsdienitige  vernedering,  aerdeop 
aer  hoofd  fpreide.  Naeuwelijx  was 

ulx  verricht,  of  de  jongelingen  He- 
en zoo  ras  moogelijk  na  den  berg 

bapultepec  een  uur  buiten  Mexko.De 

leenigte  volgde  by  manier  van  om- 
legang.  Men  deed  hier  een  korte 

ermaening  en  haeflig  ofTèr :  en  hae- 
:e  even  fnel  na  't  vlakke  veld  Atla- 
tavaya.  Op  gelijke  voet  ging  alhier 
e  oflèrhande  en  leer-reden  toe.  Zy 

>oeden  fich  voort  na  't  vlek  Cuyoacan, 
en  mijl  verder.  Thans  geraekte  d'af- 
od  wederom  binnen  Mexico  met  de 
elve  haeft :  weshal ven  ook  dde  om- 
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megang ,  wegens  't  verhaeften ,  de  be- 
naeming  Ipaina  Viztliputli  kreeg.  In 
den  tempel  gebragt ,  vvierd  by  koor- 

den ,  om  de  vier  handvatzeis  des 
blaeuwen  zetels  geflaegen,  tufTchen 
't  geluid  van  bazuinen,  trommen, 
pijpen  en  kinkhoorens ,  na  een  ver- 

heven kapelle  onder  't  verwulffel  op- 
gehijft,  en  in  gevlochten  roofen  ge- 
plaetfl.  De  voornoemde  jongelingen 
flrooyden  buiten  en  binnen  de  kerk 
overvloedig  roofen.  Eerlang  gaven 
ook  de  nonnen  aen  de  jongelingen 

beenen ,  uit  't  zelve  deeg  gebakken , 
van  welk  d'afgod  was:  met  defewierd 
de  vloer  der  kapelle  bedekt.  Thans 

quamen  de  tempel-paepen  ,  drae- 
gende  gebraeyde  fluyers  om  't  lijf, 
kranzenop  't  hoofd,  en  fnoeren  uit 
bloemen  aerdig  gevlochten  aen  den 
hals.  Ieder  ging  na  fijn  waerdigheid 
in  gefchikte  rang ,  tot  de  plaets ,  al- 

waer de  gekneede  beenderen  lagen: 

die ,  door  gezang  en  danzeryen  ge- 

wijd ',  voor  beenderen  des  afgods 
godsdienftig  ge-eert  wierden.  De 
priefters  nedergeklommen ,  flapten 
fes  tot  de  fleen  Quauxicalli^w  welkers 
punt  de  rug  van  naekte  gevangenen 
ingeflooten  ,  tufTchen  jammerlijk 

wringen  en  kermen  ,  't  hart  ten  lijf 
wierd  uitgetarnt.  So  haefl  zulk  beuls- 

werk ten  einde  was  gebragt :  flapten 

de  dochters  en  jongelingen  meer- 
maels  genoemt  malkander  gefchikt 

te  gemoed:  danflen  op  't  geluid  van 
trommen  en  maetgezang  in  't  ronde. 
De  naefte  bloedverwanten  en  voor- 
naeme  perfoonaedjen  antwoorden 
m  et  tegenzang ,  en  floegen  buiten  om 

eenandere  dans  ,  tot  weik  de  gant- 
fche  flad  ,  ja 't  omleggende  land,  uit 
liep.Geduurendedefehoogtijd.mogt 
niemand  andere  fpijs,  onder  fwaere 
bedreiging,  nuttigen,  dan  alleen  de 

kraekelingen  ,  van  't  zelve  deeg  ge- 
bakken ,  waeruit  den  afgod  beflond. 

't  Was  ook  niet  geoorloft  te  drinken , 
dan  na  den  middag;  zelf  voor  kinde- 

ren. Eindelijk  klommen  de  prieflers 
na  den  roofenkapel  =  ontblooten  den  bloLnm 

afgod  van  fijn  gewaed :  braeken  hem  omgedtdt. 
en  de  gewijde  armen  tot  kleine  brok- 

ken, welke  zy  onder  de  gemeinte 
uitdeelden,  £  n  defe  omringen  de  toe- 
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gedeelde  ftukken  met  traenen  en  by« 
zondere  eerbiedigheid  :  alzoo  er- 

kenden ,  onwaerdig  te  eten  het  lic- 
chaem  van  haer  God  :  voor  welke 
weldaed  ieder  betaelde  de  tiende  der 

koften,  die  op  het  toe-ftellen  des 
afgods  waeren  geloopen,  Eindelijk 
hield  een  priefterde  meenigte  voor, 
hoedaenig  voortaen  behoorden  te 
leven  :  welke  diervoegen  naeuw 

vereenigt  waeren  met  haer  God. 
Aldus  vertrok  een  iegelijk  te  huis- 
waerd.  Wonderlijk  was  te  zien, 

hoe  gefchikt  zulk  een  ontelbaer  ge- 
tal uit  den  tempel  fcheide.  Enwaer- 

lijk  de  Mexicaenfche  dracht  zelf  be- 
toont, dat  Me xko  geen  mede-deel 

had  aen  d'onbefchofte  on-eerbaer- 
heid  van  verfcheide  naekt  loopers 

over  Nieuw- Spanje.  d'Inwoonders 
dan  gaen  bekleed  met  kotoen  :  op 
't  hoofd  flaet  een  hooge  pluimaedje 
uit  roode  vederen  :  dezelve  hangen 
ook  kondig  gevlochten  om  den 
hals ,  over  de  fchouderen ,  borft  en 

rugge ,  gelijk  een  groote  kraeg.    Ie- 

der arm  heeft  twee  arm-ringen.  Ëei 
breede  witte  gordel  vol  roode  ftree 

pen,  welker  flip  tuflchen  de  beenei 

flingert.  is  boven  d' heupen  vafl  toe 
geftrikt.  Op  't  dik  der  beenen,  onde 
deknien  en  even  boven  d'enklaeu 
wen ,  pronken  veder-kanten.  Voort 
ging  wonderlijk  toe,  de  zalving b 
de  priefters  gebruikelijk.  Zy  be 

fmeerden  't  gantfche  licchaem,  en  in 
zonderheid  't  hoofd,  meteenfmout 
welke  't  hair  deed  waflchen  tot  ove 
de  knien  :  weshalven  gelijk  paer 
den-maenen  met  breede  kotoen< 
fnoeren wierd gevlochten.  Zyrook 
ten  ook  fwartzel ,  om  bruin  te  wefen 

Wanneer  na  naere  berg -hooien  o 
donkere  bofTchaedjen  of  fteile  top 

pen  gingen  ,  ten  einde  aldaer  der 
afgooden  offerden ,  gebruiktenze 
een  fmeerfel  uit  fpinnen  ,  rupfen 
falamandren  ,  adders,  fcorpioener 
en  padden  :  welker  overvloed ,  b) 

de  tempel-jongens  vergaedert ,  altijc 

by  d'  hand  was.  Men  bereide  'tfmeer 
fel  niet  zonder  veel  omftandigheden 

Vi 



Nieüw-Spanjê. 

De  genoemde  ondieren  gebraden  op 
de  teft  des  eeuwigen  vuurs  voor  Vizt- 
hputzlies  outaer,  en  in  mortieren  ge- 
ftampt,met  tabak,levende  fchorpioe- 

nen  ,  rupfen  ,  't  zaed  ololuchqui  (  dit fchrevenfe  een  krachttoe.om  gezich- 
ten te  zien)  en  eindelijk  fwart-hairige 

wormen  en  fwartzei  :  te  zamen  ge- 
kneed in  potjens  ,  wierd  den  afgod 

voorgeftelt:aldus  geheiligt,had  kragt 
tegen  allerlei  ziekten  :  waerom  dan 
ook  de  priefters  toeloop  hadden,  met 
verzoek  tot  gezondmaking  derkran- 
ken  :  men  bewierrookte  dan  den  bed- 

Jegerigen,  fchoor  't  hair,  hing  /langen beentjens  om  den  hals:men  gelafte  de 
zelve  ter  gegefetter  uur  te  baeden  : 
's  nachts  te  waeken  by  een  vuur-teft : 
geen  brood  te  eten  dan  den  afgod  ge- 
offert.  Ookhad'tfmeerfeleen  twede 
kracht,  om  den  befmeerde  ftoutmoe- 
dig  te  maken.   En  de  Priefters  aldus 

beitreken,  liepen  onverfaechd  by 'na- re nachten  door  boïTchen  en  wilder- 
nilTen  >  hoewel  onveilig  wegens  aller- 
leywildgediert.   Van  debefnydenis 
en  doopfcheen  de  duivel  een  fweem 
te  houden  onder  defe  heidenen;  want 
een  (luk  der  ooren  en  van  'tmannelijk 
lid,  den  zuigelingen  afgeknipt,  wierd 
den  afgod geofTert:ook  wiefchenhaer 
de  priefters ,  zoo  ras  terwereldqua- 
men  ,  en  fielden  in  der  zelve  handen 

'tgereedfchap,  welk  de  vader  meeft 
gebruikte.  't  Voltrekken  des  houwe- 
lijx  ging  infchelijx  plechtelijk  toe  . 
De  priefter  vraegde  den  bruidegom 
en  bruid,of  tezamen  wilden  vereeni- 

gen in  den  echt?  Beide  toe  Hemmen- 
de, bond  de  bruids-fluyer  en  bruide- 

goms rok  aen  malkander  vaft  :  leide 
degebondene  t'huifwaerd ,  en  aldaer zeven  mael  rondom  een  brandende 
vuur-teft.  Indien  de  bruid  geen  letfel 
had, gaf  de  bruidegom  fijn  fchoonva- 
der  en  moeder  gefchenken ,  offerhan- 

den voor  de  Goden  ,  en  een  vroolijke 
maeltijd  den  naefte  vrienden.  Wan- 

neer de  bruid  over-quam  wierd  we- 
derzijds gelevert  in  gefchrift  't  geen 

ieder  in-bragt:  ten  einde  elk  het  fijne 
re  rugge  nam  by  echtfcheiding,  on  der 
Je  Mexkaen en  zeer  geme'm  :  dan  be- loud  de  man  de  zoonèn,  en  de  vrduw  I 
de  dochters :  mogen  ook  op  lijf-ftraf  I 
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niet  wederom  vereenigen.   Den  ne-  mnderhjk 
gentiende  der  bloeymaend  vierdenfe  fe'ft*°xa>- 
'tfeeft  toxcoalt  den  afgod  Tezcatlipuca,  Te^catlipn. 
voor  wieneen  flaef  offerden,  't  Welk  ca- 
dan  aldus  toe-ging.  Tegen  den  avond 
quam 't  volk  binnen  den  tempel.  De 
priefters  trokken  Tezcatlipuca  't  oude 
gewaed  uit,  en  nieuw  aen.  Omhingen 
hem  metkleinoodjen  en  arm-ringen: 
en  pluimaedjen  op  den  kop:  aldus  ge- 
tooyt,  wierden  de  gordijnen  open  ge- fchooven  achter  weikefchuilde.  Te 
gelijk  quam  een  paep  te  voorfchijn, 
even  eens  gekleed  als  den  afgod: 
draeyde  ïich  rondom  van  ooften  af: 
blies  na  de  vier  winden  opeenfchel- 
klinkendfteene  fluitjen  viermael ,  en 
at  aerde :  't  zelve  deed  al  't  volk.  Ja  de 
fchuldigeaen  eenig  ergerlijk  mifdrijf, 
ftorte  overvloedig  tranen:  en  bewier- 

rookte d'afgod ,  ten  einde  vergiffenis 
van  fonden  ontfing.  De  krijgs-knech- 
ten  verfochten;  't  beliefde  den  Schep-, perdeshemels  en  aerde  haer  overwin- 

ning en  gevangenen  te  verleenen:om 
wegens d' overwinning  dank  offeren 
teflagtenmet  gevangenen.  Ditfeeft 
toxcoalt  duurde  tien  dagen :  eindigde 
den  negen  en  twintigfte  van  bloey- 

maend metbyzondere  by-geloovige 
plechtelijkheden.    In  den   morgen- 
ftond  bragten  gefwarte  priefters  een 
ros-baer,rondom  koftelijk  behangen, 
op  de fchouders  te  voorfchijn. De  ros- 
baer  pronkte  meteen  toe-gemaekte 
Tezcatlipuca, de  priefters  met  'tgewaed 
des  afgods  en  lange  hair-vlechten. 
Defe  plaetftenhem  aendebeneden- 
fte trappen,  .die na  een  bo  ven-kapel - 
leteiden.  Hier  flapten  de  monniken 
en  nonnen  toe  met  dikke  koorden  ; 
omringden  den  rosbaer,  voor  welken 
koftelijke  gordijnen  fpande ,  en  groe- 

ne takken  mangey ,  vol  brede  en  difte- 
lige  bladeren,  veftigden.  Thans  droe- 

gen twee  priefters  d'afgod  om  de  rui- 
me binne-plaets  des  tempels,  en  ieder 

een  fmookend  wierook -vat  voor  den 

afgod.  Wanneer  't  wierook  wierpen in  de  vuur-teft,  ftakenze  den  hand  na 

d'afgod,en  verfochtemhy  beliefde  de 
gebeden  ten  hemel  te  brengen.  Ach- 

ter volgde  ̂ tgemeine  volk ,  welk  on- 
dertullchen  de  rugge  ten  bloede  gee- 
zelde.  Zoo  haeft  den  ommegang  was 
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geeindigt ,  wierd  de  verbeelde  
Tez- 

catlipuca  tot  onder  't  vervvelffel  gehijft 

na  de  kapelle,  en  voor  d'outaer  een 
ontelbaer  getal  welriekende  bloemen 

gefpreyt.  Thans  offerde  ieder,  na  ver- 

moogen ,  kleinoodjen ,  fluyers ,  wie- 

rook,koorn-airen  en  hout.  d' Armen 

bragtenquakkels ;  welke  de  priefter 

den  kop  aftrok  ,  en  bloedende  voor 
den  outaer  wierp.  Tegen  den  middag 

ging  ieder  t'huifwaerd  ter  maeltijd. 

Ondertuflchen  pronkten  de  monni- 
ken en  nonnen  den  afgod  :  (telden 

hem  't  eten  voor  ,by  vrouwen  bereid, 

die't  beloofd  hadden.De  nonnen  qua- 

men  tenlaetften  paer  aen  paer ,  ieder 

met  een  korfken  brood  in  d'  eene 

hand,enkommetoe-fpijsind'ande
re. 

De  dis-meefter  ging  voor  den  rang, 

in  een  witte  rok  over  een  rood-leere 
wambis   zonder    mouwen.    By  de 

fchouders  ftaeken  vleugelen  met  bre 

de  riemen,  aen  welke  een  geholde  ka- 

labafle  vol  heiligdommen  en  rondom 

bloemen  hing.  Voorts  geleide  hy  de 

nonnen  tot  de  trap  na  't  outaer,  waer 

op  den  afgod  zat:  aten  hier  eerbiedig- 

lijk  brood.    Eerlang  bragtze  de  dis- 
meefter  af.  In  haer  plaets  traden  de 

tempel-dienaers :  droegen  de  neder- 

gefteldefpijs  na  de  cellen  der  priefte- 
ren,  die  nu  vijf  dagen  hadden  gevaft. 
't  Volk  keerde  van  de  maeltijd  ter 

kerk,  om'tuit-einde  des  feeft  by  te 

woonen.Eindelijk  dan  quam  eenflaef 

te  voorfchijn ,  die  een  vol  jaer  den  af- 

god verbeelde.    Ieder  bewees  hem 

gods-dienftige  eer:  als  d'opper-prie- 

fter den borft opende,  en  't  hard  des 
flaefs  rookendeaen  de  zon  vertoon- 

de. Rondom  't  lijk  maekten  de  mon- 

niken en  bagijnen,  op  trommelenen 

maet-gezang,eenronden-dans.  Wan- neer de  zonne  onder-ging ,  klommen 

de  bagijnen  tot  de  verhee  ven  kapelle, 
en  fetten  voor  den  afgod  in  groote 

aerde  fchotelen  gebakken  honing- 

brood  en  fruit,  töegemaekt  als  doods- 

hoofden en  beenderen.  Thans  dron- 

gen de  tempel-dienaers  by  de  trappen 

op :  om  de  fchotelen  beneden  te  dra- 
gen.   De  vier  eerfte  behaelden  den 

prijs.  Tuffchen'rfpotten  derleer  jon- 

gens,werpende  met  kruid- ballen,  ver- trokken de  jongelingen  en  maegden 

na  haer  kloofters.  't  Feeft  des  afgods 
Quetzaalcoalt  ging  aldus  toe.  Veertig  f[ 

dagen  te  vooren  ,  kochten  de  koop-  "c luiden  een  weigefchaepen  flaef  zon- 

der eenigletfehdie  geduurende  de  ge- 

zeide  tijd  den  afgod  vertoonde :  wie- 

fchen  hem  tweemael  in  't  geheiligt 
Goden-meir:  beflooten  hem 's  nachts 
binnen  een  yzere  kouwe :  hingen  om 

fijn  hals  fnoeren  uit  bloemen  gevloch- 
ten. De  vrouwen  en  kinderen  bragten 

hem  offerhanden  toe,  terwijl  door  de 

ftad  danfte  en zong.Nege  dagen  voor 

't  feeft,  zeiden  de  twee  oudfteprie- 

fters,  gods-dienftignedergeboogen, 
den  flaef  de  dood  aen  :   indien  niet 

even  bly- moedig  in  't  danfen  en  zin- 
gen volharde,  hielden  het  voor  een 

quade  voor-beduiding  :  waerom  ge- 
fwind  een  drank  uit  't  water ,  in  welk 
haer  bebloede  vlijmen  fpoelden,  en 

razerny  veroorzaekend  kruid  ,  toe- maekten.  Zedert  de  flaef  den  drank 

dronk ,  bleef  hy  uitzinnig.  Midder- 
nacht ten  offer  gefchikt,  wierd  eerft 

bewierookten  met  maet-gezang  ver- 

eert; doch  terftond't  hart  uit  de  bord 

getarnt  en  aen  den  maen  vertoont, 
't  lijk ,  van  de  trappen  afgerolt ,  en  by 

de  koöpluiden  opgenomen  ,  ftrekte 
voor  een  blijde  maeltijd.  Den  tempel 

Quetzaalcoalts  bediende  vier  priefters 

by  de  week  :  met  zonnen-ondergang 

floegenze  een  groote  trommel ,  die 

verre  over  de  ftad  klonk,  't  Was  won- 
der te  zien, hoe  fich  ieder  na  huis  pak- 
te: deuren  en  venfters  floot.  Alles  ge- 

raekte  gefwindinftilte  ,  niet  anders 

of  nergens  menfchen  woonden.  Met 

den  dageraed  wierd  't  zelve  geluid  ge- 
hoort  :  en  als  dan  mogten  de  reizigers 

eerft  vertrekken.   De  binnen-plaets 
des  kerks  had  een  toneel ,  alwaer  ter 

gefetter  hoog-tijd  kamer  -fpeelders 

aerdige  kluchten  vertoonden.  Zom- 
tijds  veinfden  fich  doof,  mank ,  blind, 

kreupel  of  anderzins  gebrekkelijk : 

verfochten    van  den  afgod    genee- 

fing.  Zomtijds,  gekleed  als  Hangen , 

adders ,  krokodillen  of  ander  verflin- 

dend  gedierte  ,  vochten  onderling- 
Defeeften  hadden  vafte  tijden,  vol- 

gens den  Mexicaenfchen  almanak; 

by  welke  'tjaer  fich  verdeelde  in  ach- 
tien  maenden  ,  en  ieder  maend  tot 
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twintig  dagen  ,  te  zamen  drie  hon- 
derd en  feftig.  De  vijf  overige  dagen, 

tot  vervulling  desjaers,  hieldenze 
op  haer  zelf.  Alles  ftond  dan  ftil ,  zoo 
wel  koopen  en  verkoopen  als  offe- 

ren :  mendeedniet,  als  malkander 

ten  tijdkorting  vergallen.  Deeerfte 

dag  van  't  jaer  begint  met  den  fes  en 
twintigfte  der  fprokkel-maend.   El- 

ke maend  heeft  een  byzondere  naem 

en  reiken.  Voorts  fcheidenze  'tjaer 
vierzints,  door  vier  afbeeldfels,  een 

huis ,  konijn ,  riet  en  vuur-flag.  Een 
rad  met  vier  fpeeken,  groen,  biaeuw, 
rood  en  geel  ,   uitfteekende  buiten 
de  omtrek,  welker  midden  een  zon 
vertoond;  en  voorts  een  eeuw:  want 

yderfpeekbegreepdartien  jaren  .wes- 
halve ook  dartien  fcheidzels  had,ver- 

deelt  door  huis,  konijn,  ried  en  vuur- 
flag.  Aen  de  kant  des  rads  bragtenze 

in  pr  ente, 'tgeen  op  y  der  jaer  gedenk- 
waerdig  voorviel.  Alzoo  ftond 't  jaer 
dat  Ferdinand  Cortefius  't  rijk  Mexico 
verheerde ,  geteikent  met  een  man  in 

rood  gewaed  nevens  't  rad,  teroor- 
zaek  Carteius  zulk  een  kleed  droeg. 

Wanneer  't  rad  met  de  twee  en  vijftig jaer  vol  was ,  braekenze  ter  laetfter 
nacht  alle  potten  en  vaten  aen  Huk- 

ken: bliefen 't  licht  uit:  ter  oorzaekin 
een  der  voleindiging  van  de  raden,  de 
wereld  zoude  vergaen  :  en  lichtelijk 
zoude  het  nu  wefen  :  waeromgeen 
huis-raed  of  licht  gebrek  hadden . 
Maer  zo  haeft  de  dag  aenbrak ,  fpeel- 
denze  op  bazuinen  ,  pijpen  en  trom- 

melen .-verheucht ,  dat  God  's  werelds 
vernieling  een  rad ,  of  twee  en  vijftig 
jaren,  verlengde:  kochten  nieuwe  va- 

ten: haelden  nieuw  licht  van  dopper- 
priefter  en  gingen  in  plechtelijke  om- 

megang. Belangende  'tfchrijvender 
inwoonders  van  Nie  uw-Spanje , getuigt 
'ofeph  de  Acojla :  hoe  eenige  oude  boe- 

gen, behelfende  vereeuwdegefchie- 
ieniiTen,hemels-loop,natuur  der  hee- 

ften en  planten  in  Tucatan  gevonden 
tijn ,  volgens  bericht  der  geleerde  In- 
iïaenen  ;  doch  wierden  uit  laft  eens 
Spaenfchen  bifTchops  verbrand  ,  ter 
)orzaek  meinde  vol  toovery  te  ftee- 
:en.De  hiftoorien  fchilderdenze  met 
ifbeeldfels  der  zaeken.   Wel-fpree- 
\t\\de  vertoogen  en  rijmen  leerden 
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de  kinderen  in  de  fchoolen  van  bui- 

ten ,  zulx  nooit  uit  de  geheugenis  ver- 
vielen.  Tegenwoordig  gebruikenze 

ook  Spaenfche  letteren.  Voorts  is  der 

Mexkaenen\2L\\&-bd\ÏQimg  van  'tbe- 
j  gin  af  zeer  gefchikt  ge  weeft.  De  ko- 
ninglijke  magt  bleef  ftip  bepaelt :  ten 
einde  de  vryheid  niet  gekreukt  wierd. 
De  vierde  koning  lfcoath  fteldekeur-    Und-be 
voriten;  aen  weike,  nevens  de  heeren  fi',r: 
van  Tezcuco  en  Tacuha,  de  bevordering 
tot  de  Mexicofche  kroon  hing.  Defe 
geleek  na  een  mijter,  achter  om-ge- 
flaegen ,  voor  punts-gewijs  rijzende. 
Met  't  aengroeyen  der  moogendheid, 
groeyde  ook  de  koninglijke  groots- 

heid. Boven  alle  andere  munte  dies- 
wegen  uit  Muteczuma  de  tweede. Zijn 
dieren -huis  kan  ,  behalven  andere 
ftaeltjens  ,  genoegzaem  bewijs  der 
pracht  geven.  Alhier  fwommenzee- 
viffchen  in  zout-water  ,   rievier-vif- 
fchen  in  verfch.  Voor  allerley  wilde 
beeften  waeren  afgefchutte  waeran- 
den.De  vogelen  vloogen  binnen  zae- 
len  met  goude  traelien  befet.  Naeft  de 
koning  volgden  de  vier  keur-vorften 
Atlacohecalcatl ,  zoo  veel  gezeid  als  fte* 
prinfen  der  worp-landen ,  een  geweer 
zeer  gebruikelijk  onder  de  Mexicae- 
nen.   In  minder  en  minder  waerdig- 
heid  Honden  vervolgens  ,  de  tlacate- 
catl  of  menjchen-kloover :  efauahuacatl 
den  lloed-vergieter  :  tfillancalqui  heer 
derjwartigheid.  Zonder  defe  alle  ver- 
mogt  de  koning  geen  gewichtig  werk 

by  d'hand  nemen.    Hooge  en  laege 
vuur-fchaeren,voorwelkedood-von- 
nilfen  bepleit  wierden,  ftonden  in  alle 
fteden.  Andere  recht-banken  namen 

twiftzaeken  waer.  Van  alles,  wat  in  't 
ganfche  rijk  omging,kreeg  de  koning 

eens  's  jaers  duidelijk  bericht.  Pen- 
ning-meefters  bragten  maendelijk  de 

fchattingen  te  hoof.   't  Voornaemfte 
aenzien  beftond  in  oorlogs  -  daden  : 
door  welke  edeleen  onedele  tot  gro- 

te ftaet  geraekten.    De  wapenen  be- 
ftondeu  in  fcheer  -  mcften  uit  vuur- 
fteen ,  ter  wederzijde  eens  ftoks  vaft- 
gemaekt:  waer  mede  den  hals  van  een 

!  p'aerd  volilaegsaf-kapten.  Anderzins 
1  gebruiktenpieken,knodzen  en  werp- 
j  lancien.  Zy  behielpen  haer  ook  met 

j  ftenen.  Heimetten  en  groterondaiïen  oorteoim LI  z  dien- 

rijx-vor° 

•vuur- 

fchaeren : 

namenen 

manier  van 
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veld  bee 

ren  ver- 
fcbeidm  : 

dienden  tot  befchut  :  tygers-  en 
leeuwen-vachten  ten  kleding. Vielen 

de  vyanden  haeftig  op  't  lijf.  Haer 
toeleg  lag  meer  om  te  vangen,  dan 

tedooden.  De  gevangenen  Itierven 
naderhand  een  fchrikkelijke  dood, 

ter  eeren  wand"  afgooden.  Muteczuma 
ftel'de  over  't  leger  gefach -hebbers, 

door  veld-teikenen  en  ftaet  onder- 
fcheiden.  De  voornaemfte  ftrikten 

'thair  des  kruins  met  een roode  riem, 

tuflchen  welke  een  koftelijke  plui- 

maedje  (lak  met  af -hangende  takken, 
en  aen  de  takken  zoo  veel  quaften, 

als  zy  helden-ftukken  hadden  ver- 
richt, lot  dit  ridderfchap  behoorde 

de  koning  zelf  :  weshalvenook'tge- zeide  cieraed  droeg.  Men  vind  in 

Chapultepec  den  koning  Muteczuma 

en  fijn  zoon  aldus  kondig  uit-gehou- 

wen  op  een  {teen  -  rotze.  d'Aquilas, of  orde  van  de  arenden,  beftond  uit 

dappere  voor- vechters.  De  graeuwe 
ridders  waeren  van  geringer  aenzien. 

Zy  droegen  gefneden  kolders,  die 
in 't  rond  boven  't  oor  reikten  :  't  on- 

der-lijf bleef  bloot.  Anderzints  gin 

gen  de  voornaemfte  ten  ftrijd,  ge- 
waepent  vanden  hoofde  tot  devoe 

ten.  Üefe  otdens  mogten  koftelijk- 
kotoene klederen,  goud,  zilveren 

fchoenen  draegen  :  befchilderde  va- 

ten gebruiken  :  hadden  aen  't  hof 
byzondere  wooningen.  Voorts  ver- 

dient aen-geteik  ent  de  naeuwezorge 

opvoeding  die  de  Mexicaenen  droegen  in  'top derMext-  voeden  van  haer  kinderen.  Nevens 
dckerken  (tonden  fchoolen  :  alwaer 

de  jongens,  onder  leer-meefters 
gebragt ,  geoefent  wierden  in  zingen, 

danzen  krijgs- handel,  beleefdheid 
en  gehoorfaemheid.  Over  adelijke 
kinderen  {tonden  meer  op-zienders, 
alle  ervaerene  mannen.  De  tucht 

ging  fcherp  toe.  De  jeuchd  moeit 

caeffche 

kinderen : 

zomtijds  vaften  en  waeken  :  fwaere 

laften  draegen  :  leeftogt  na  't  leger 
brengen  :  ten  einde  een  veld-flagby- 
woonde.  Andere,  die  genegendheid 

hadden  tot 't  priefterlijk  leven,  na- 
men de  fwaere  tempel-dienft  gewil- 

lig waer.  De  danzeryen  onder  d'in- 
woonders  van  Nieuw-Spanje  gebrui- 

kelijk, zijn  niet  min  verfcheide  als 
wonderbaer.  Zy  gebruiken  aerdige 

fpeel  tuigen  en  liedekens ,  ver  vaten- 
de eenige  gefchiedt  niffen  of  by-ge- 

loovige   gpds  ■  dienftigheden    :  op 
welker  geluid  de  voeten  langzaem 

bewegen  :  en  konftig  na-bootzen 
de  verrichtingen  van  fchaep-herders, 
villchers  ,   akker -luiden  ,  jaegers. 

Zomwijl  trippeldenze  vermomt  met 
duivels-grijnzen.    Zomwijl  danften 

mannen,  op  welker  fchouders  an^ 
dere mannen  (tonden,  die  de  zelve 

beweeging  met  d'  armen  in  de  lucht maekten  ,  als  de  fpiïngende  met  de 
voeten.   De  buiteïaers  doen  op  de 
koorden ,  of  ook  op  een  rechte  pael, 
duizenderley   fprongen  :   draeyen 
een  balk  ,  welken  eindelijk  tot  een 

ongelooflijke  hoogte  fchoppen.  Bo- ven alle  danzen  munt  uit  demitotes, 

die  gefpeelt  wierd  binnen  's  koninx 
paleis  of  de  groote  tempel  -plaets. 
Men  (telde  ter  midden  weegs  een 

groote  trommel  en  tonne  uit  een  (tuk 
geholt  :  ieder   rufte  op  een  fwaer 
menfehen  -  beeld  ,   en   maekte  een 
over-een-ftemmig  geluid.  Rondom 

(loegen  de  aenzienelijkeperfonaed- 
jen  een  ruime  ring  :  neurden  zoete- 

lijk: en  danften  ftaetig.  Ralfer  en  met 
meer  beweeging  naderden  twee  en 
twee  veranderlijk  fpringende  na  de 
binnenlte  kring :  hielden  konftig  de 

maet  op  tgeluid  der  trommel  en  ton- 
ne :  tufïchen  weike  de  pijpen  ,  bazui- 

nen, fluiten  en  kink-horens  klonken. 

Sefticnde  Hoofd-fluk : 
GUATEMALA. 

Befcbrty- 

ving  van 
Guatemala. 

Uatemala  ,  genaemt  na  een 
voornaem  landfehap  ,  be- 

grijpt Chiapa,  Soconufco,  Su- chitepec,  Guatemala ,  Verapaz, 
San  Salvador ,  San  Miguel,  Fonduras , 
Chuluteca ,  Nicaragua  ,  Taguzgalpa  en 

Co(la-rica ;  alle ,  verfcheiden  in  tael  en 

zeden,  (trekken  fich  uit  lanx  de  Zuid- 
zee tweehonderd  en  zeventig  mijl; 

de  breedte  bereikt  honderd  twee  en 

feftig.  Hier  valt  overvloedig  de  be- 
kende vrucht  cacao,  welke  voor  geld 

ver- 
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verftrekt ,  en  om  den  drank  chocolate 

te  bereiden,     't  Bifdorn  Chiapa  leid 
midden  in  tuflchen  Soconufo,  Nieuw- 
Spanje ,  Verapaz  en  Tahafco :  de  lengte 
teltfesen  dartig  mijlen,  weinig  min- 

der breed :  voed  vierderhande  land- 
aerd  Chiapanecas ,  Zoquez ,  Zeltates  en 
Quelenes ;  ieder  heeft  een  byzondere 

fpraek.  Naeuwelijx  een  geweft  dier- 
voegen  boom-rijk  ;    want  hier  waf- 
(chen  meenigte  cyprefTen,  cederen, 

nyrten ,  eiken  ,  haeg  appel-pijn  en 
illerley  Spaenfche  vrucht-boomen. 
De  wijngaerden  leveren  rijpe  drui- 

len: en  boomen ,  gelijkende  nagra- 
laet-boomen ,  witte ,  roode,  groene 
zn  fwarte  balfem ,  welker  reuk  niet 

Tiin  lieflijk  ,als  tot  geneefen  van  quet- 
juuren  heilzaem  is.  De  befte  vloeyt 
üt  de  gekerfde  ftamme;  de  flechtfte 

vord  geperft  en  gezooden  van  't  hout. :n  de  bladeren.  De  Roomfche  kerk , 

/olgens  Acofta ,  gebruikt  defe  balfem 

ot  'tvormzelin  Indien.    Een  hoog- 
retopte  boom  draegt  een  vrucht  die 

ia  peper  en  kruid-nagelen  fmaekt. 
n  Copanavuztla  valt  een  boomtjen , 
viens  blaederen   zelf  verkankerde 

vonden  heelen  :  gelijk  ook  't  water 
n  des  zelfs  takjens  gezooden  en  de 
)laderen  nat  geleid-  op  de  gebeete 
)artye  door  adders.    De  kool  ilantas 

jroey  t  tot  een  hoogte ,  datter  de  vo- 
elen in  neftelen :  de  fpruiten  afge- 

beden dienen  ter  tafel.   Een  kruid 

net  kleine  bladeren  verwelkt  wan- 

leer  word  aengeroert ;  doch  ver- 
omt  ,  zoo  haeft  d'aenroerder  ver- 

rekt. Quakkels ,  endvogels ,  ganfen, 
aifanten  ,  papegaeyen ,  ring  en  tor- 
el-duiven  vallen  hier  overvloedig.  ; 
)nder  verfcheide foorten  van  valken 

I  een  flag  ,  welker  eene  poot  na  een  | 

ralks,  d'ander  na  een  ganfe  gelijkt: 
eeft  by  vifch  lanx  de  rievieren.  De  | 
ogel  totoqueztal ,   weinig  kleinder 
lan  een  ring  duif ,  met  groene  vede- 
en  en  een  lange  ftaert ,  word  om  de 

taert  gevangen  ;  doch  d'  In diaenen 
leten  't  beeft  ftaerteloos  vliegen  ; 
/ant  't  koft  den  hals  ,  die  't  dood. 
'Arenden  zijn  fvvartachtig-graeuw. 
)egrootfte  dragen  een  kroon  op  de 
op.  De  guacamayes  rood  en  blaeuw 
veemen  na  een  Peruaenfche  gans. 
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Behalven  moedige  paerden ,  meenig-  vier-voeügc 

te  koeyen,  geiten,  fchaepen  ,  konij-  dterm: nen  en  Hinkende  volTen  ,  zijn  ook 
wilde  honden,  luipaerd-leeuvven  en 
tijgers.  Dè  wilde  verkens,  zommige 
ros,  andere  fwart ,  draegen  de  navel 
op  de  ruggen  :  hebben  geen  ftaerten  , 
maer  een  vuile  flank  :   weyden  by 
troppen.    Taquatzin  ,    niet  ongelijk 

een  biggetjen,  heeft  onder  de^buik een  fak,  waer  in  doorgaens zeven  en 
meer  jongen  draegt ,   en  een  kaeie 
ftaert.  Sluipt  des  nachts  in  de  huifen, 
om  hoenders  ie  rooven.    Een  nae- 

meloos  dier ,  zoo  groot  als  een  ko- 
nijn, gelijkende  na  een  ratte  ,  torft 

fijn  jongen  op  de  rugge  ,  wanneer 
voor  den  dag  komt.  Boven  al  wor- 

;  den  d'  ingezeetenen  gequeit  van  de 
;  flangen.    By  't  dorp  Ecatepeque  leg-    meede 
gen    twee  kleine  bergen  ,  zoo  vol  flangen: 
Hangen;  dat  niemand  aldaer  derft  na- 

deren. Zommige  zijn  boven  gemein 
vergiftig:  met  een  ftokaengeraekt, 

kruipt   't  doodelijk  vergift  lanx  de 
ftok  ;  maer  indien  men  fich  beftrijkt 
met    't  bloed   des   dood  -  geflaegen 
flang,  quijnt  de  menfch  lange  jaeren 
eer  hy  fterft.  De  Laet  getuigt,  hoe 
d'  Indiaenen  een  vongen ,  die  dartig 
jongen  droeg,  ieder  zoo  groot  als 
een  vinger  kroop terftond.  'tOndier 
meer  dan  twintig  voeten  lang,  ver- 
ftrekte  voor  fmaekelijk  wiid-braed. 
Onder  andere  is  zeer  fchaedelijk  de 

teuthlacokauhgui  of  voogd 'ejje  derjlan- 
gen.  Defe  heeft  een  adders-kop,  dik  eken/frik' 
lijf,  bleeke  buik ,  giinfterende  fchub-  plg\ 
ben  ,  met  witte  kruifen  onder-fchei- 

den, en fwartachtige rugge.  Getergt,    " kronkelt  fich  in  de  rondte.   Schijnt 
over  de  fcherpe  fteen-rotzen  te  vlie- 

gen ;  doch  beweegt  langzaemer  op 
een  vlakke  grond.   Jaerlijkx  wafcht 
eenwervel-been  aen  de  ftaert,  waer 
mede  fterk  geluid  geeft :  terwijl  over 
dwars  voort-kruipt.  Uit  holle  tanden 

werptze  't  vergif  ,  welk  een  menfch 
binnen  vier  en  twintig  uuren  aen 

kantjhelpt  :  ten  zy  't  geqeutfte  lid, 
aenftonds  begraeven,  zoo  lang  onder 

d'aerde  blijft,  tot  de  pijn  over-gaet. 
Onaengezien  defe  flang  fchrikkclijk 
geluid   maekt ,    den   bek  op-fpart, 

d'  oogen  fpalkt ,  den  kop  ten  grouwel 
Li  3  flin- 



v° 

weede    Boek 

flingert,  word  hy  door  d'  Indiaenfche 
jagers  by  de  ftaert  gegrepen  :  in  ly- 

waed  gewonden  :  en  t' huis  tam  ge- 

maekt.  Een  gantfch  jaer  leeft  't  on- 
dier zonder  eten  en  drinken  :  d' af- 

gehouwen kop  wafcht  binnen  tien 
dagen  tot  de  dikte  van  een  dye.  En 

immerszoo  ftout levenze  mztd'ibi- 
hohaca  of  moeder  der  mieren  een  va- 

dem lang,  karmozijn  rood,  vol  fwarte 

boorden  en  witte  fpikkelen  -.welken 
flang  zy  in  plaets  van  kleinnoodjen 

igmnna:  om  d' hals  draegen.  Doch d iguanna 
is  een  flang ,  die  geen  fchaede  toe- 

brengt :  hoewel  voor  den  onbeken- 
den vreefelijk  is  om  aen  te  zien.  Ge  - 

lijkt  na  een  hagedhTe  ;  doch  draegt 
onder  de  kinne  een  groote  quabbe , 

op  't  hoofd  een  glinfterende  kamme , 

op  de  rugge  fcherpe  pennen  zaegs- 
gewijsomhoogftaende,en  een  lange 
ftaert  veel-voudig  gekronkelt.  Leid 

ter  eener  tijd  vijftig  eyeren  als  ok- 
ker  -  nooten  ,  fmaekelijk ,  gelijk  ook 

'tvleefch  gezooden.  't  Beeft  leeft  in 
't  water  en  te  land.Men  vind  hier  ook 

't  leelijk  wanfchepfel  de  haviaen  :  is 
groot  en  ruig ,  met  een  fchrikkelijke 
kop ,  korte  menfche-beenen  en  ftaert 

opwaerts  ftaende.  Eet allerley boom- 
ge  wafch  :  valt  heet  na  wijn  en  brood, 

en  diervoegen  geil  dat  het  op  'tgeficht 
van  vrouwen  verhit.  De  wijfjens  ba- 

ren gemeinelijk  tweelingen  elk  van 
verfcheide  fex.  Daer  loopt  eentwe- 
de  flag ,  wiens  roode  huid  vol  kleine 

vlakken  pronkt.  Dekop,  kloots-ge- 
wijs  rond  ,  gelijkt  een  menfchelijk 
aengeficht.  Doch  wat  belangt  dein- 
woonders  van  't  vlekke  Chiapa,  her- 

komftig  uit  Nicaragua ,  zijn  buiten  an- 
dere beleeft  en  vernuftig  in  fchilder- 

konft  ,  maet  gezangen  ,  paerden  te 
bereyden  en  allerley  ambachten.  Dt 
Spanjaerden  hebhen  alhier  gedicht 
CiudadRealy  aen  'tooftevan  de  voel 
eens  bergs  ,  onder  welke  een  ronde 
vruchtbaere  vaileye  leid.  De  ftadt 

pronkt  met  een  hooge  vuur-fchaer. 
hoofd -kerk  en  Dominicaner -kloo- 
fter.  De  lucht  alhier  gezond  en  koud 

belet  de  groey  van  limoenen  en  oran- 

je- 
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e-appeien  ;  maer  peeren  ,perfiken, 
[ueen  ,  karfen  ,  krieken  ,  tarwe  en 
<tah  flaegen  zeer  wel.  Doch  behal- 
ren  de  Chiapaneccu  ,  bewoonen  ook 
;bifdom  Chiapa  de  voornoemde  Zo- 
ues,  tot  welke  vijf  en  twintig  dorpen 
lehooren.  Binnen  't  voornaemfte 

"ecpatlan  hebben  de  Dominicaenen 
en  kloofter.  't  Land  heet  en  voch- 
ig  heeft  quade  wegen  en  vifch -rijke 
hoornen.  De  Zeltates  zijn  neder- 
eflagen  op  een  vruchtbaere  boo- 
em:  haerdartien  vlekken  met  cochi. 
illie  befchildert  ,  ftaen  onder  een 

olks-heerfching.  d'Hoofd-plaets  der 
yueknes  is  Copanavaztla.  Rondom 
alt  veel  vee  enfchoonekaes.  Mid- 
en  door  vloey  t  de  rievier  Chiapa  lanx 
abajco  in  de  Noorder  Oceaen.  Alhier 
nthouden  fich  beeften  ,  den  apen 
iet  ongelijk,  met  lange  ftaerten,  wel 
é  zy  om  de  beenen  der  fwèmmers 

ïngeren,  en  alzoo  onder  water  ruk- 
en.  Hier  tegen  zijn  bijlen  in  gebruik, 
m  de  ftaerten  af  te  kappen.  In  de 

toom  Blanco,  hoewel  klaer  en  ge- 
ond ,  begroeyt  alle  hout  metfteen. 

Jitd'hoogfte  grond  van  Chiapa,  an- 
erhalf  mijl  buiten  de  ftadt  Real,{prin 
en  heldere  fonteinen ,  welker  water, 

;der  fes  uuren  ,  ebt  en  vloeyt.  In 

'afixa  is  een  ,  die  drie  jaren  loopt , 
elf  by  drooge  tijden  ,  en  drie  jaer 

erdroogt ,  onaengezien  't  veel  re- 
ent. Buiten  't  dorp  Cinacatan  ftaet 

en ,  wiens  water  zommige  ziekten 
eneeft;  doch  de  dood  veroorzaekt 

en  vogelen  en  't  viervoetig  gediert. 
len  vind  hier  infchelijx  meeniger- 
ande  baden.  De  rievieren  uit  Chia- 
tes  valleye  geftort  duiken  in  twee 

roote  kuilen.  Ontrend  't  dorp  Bar- 
bolomem  'tlandfchap  Quelenes  gaept 
en  wonderbaere  openin  g :  een  fteen 
i-  geworpen  veroorzaekt  fwaere 
onder-flaegen  ,  van  verre  gehoort. 

y't  vlekke  Chicomucelo  vertoont  fich 
en  hol ,  binnen  welk  een  groote 
lakteleid,  en  ter  zijde  af  een  onbe- 

weeglijk meir ,  wiens  water  na  zand 
veemt.  Men  zoude  hier  goud,  zil- 
er,kooper,lood,  tin  enquik-zilver 
it  de  mijnen  delven;  indien  niet flae- 
en  ontbraeken.  De  berg  Ecatepec 
jft  negen  mijlen  hoog.  Na  zonnen- 

2Jl 
opgang  waeyt  de  wind  diervoegen 
fterk :  dat  geen  menfch  ten  top  kan 
klimmen :  weshalven  de  reis  by  nacht 
moet  voort-gefet.  't  Weftelijkfte  deel 
van  Guatemala   is   Soconufco  lanx  de    Befibrij- 
Zuid-zee.   Een  vlek  Guevetlan  word  Tgvf 
by  Spanjaerden  bewoont.    De  land- 

voogd houd  alhier  huis.  De  cacao  valt 
allenthalven  overvloedig  ;  en  alzoo 
ook  de  regen  van  gras-maend  tot 
den  herffl  toe  :  zulx  geduurende  die 
tijd  de  wegen  onbruikbaer  leggen, 
't  Land  ,  met  zeven  rievieren  door- 
fneden ,  heeft  rijke  en  trotze  inwoon- 

ders.  'tGeweft  Verapaz  (diebenaming  vanVera-, 
is  oorfpronkelijk  uit  de  Dominicaenen,  P"*1 
ter  oorzaek  zy  't  volk  niet  door  wa- 

penen ,  maer  't  euangelium  ,  gelijk 
voorgeven,  wonnen)  gefcheiden  van 
Guatemala  door  de  rievier  Xicalapa, 
heeft  een  hooge  grond  vol  boflchaed- 
jen.    De  een  e  helft  is  getempert , 
d'andere  hitzig  en  buiten  gemein  ge- 
quelt  met  mou(liken  en  veelerley  on- 

gediert.    't  Regent  negen  maenden   wemd« 

achtereen:  en  in  de  drie  overige  val- regm'- len  ook  verfcheide  vlaegen.  De  groo- 

te afgronden  ,   tuflchen  't  gebergte 
gezonken  ,   verfvvelgen  't  nat :  ook 
looft  een  groot  deel  waters  door  de 

ftroomen  in  zee.  Dicht  by  't  vlek  Au- 
gudijn  leid  tuflchen  twee  bergen  een 
fteene  hol  met  een  wijde  mond :  bin- 

nen vertoont  fich  een  vlakke  ruimte 

vol  hoeken  :   't  geduurig  door  drui- 
pen maekt  wonderlijke  beelteniflen , 

die  voor  geen  witte  albafter  wijken : 
men  hoorteen  naergeruifch  van  wa- 

ter, welk  aller  oorden  twee  pieken 
laeg  neder  valt  in  een  meir,  alwaer 
wegens  onmeetelijke  diepte  groote 
golven  rollen :  uit  het  meir  vJtaeyt  een 
grooteftroom.  Voort  is  het  land  on- 

der -haevig  fchrikkelijke  aerd-bee- 
vingen  ,   ftormen  ,  donders  en  bli- 
xems.  De  boflchaedje  geven  een  aen- 

genaeme  geur.  't  Geboomte  wafcht 
tot  een  wonderlijke  hoogte.  Sommi- 

ge  leveren  liquidamber  ,   balzem , 
anime  ,    maftik  en  draeken -bloed, 

't  Riet,  honderd  voeten  lang  en  over- 
eenkomftig  dik  ,  verftrekt  voor  bal- 

ken.   Anderzints  valt  hier  ook  een 

yzer  hard  hout ,  welk  nooit  verrot,  ym-hiut-, 
Aen  d'  overvloed  der  bloemen  vin- 

den 

een  hol  t 

ftormen  \ 
hoornen : 

net : 
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"verfchado 
bven  : 

danta  hne- 

daenig 

beeft: 

rojjfe  leeu- 
wen : 

tijgers : 

aren : 

1 
nepen  : 

geiten 

den  de  byen  gezond  voedfel.  Defe 
zijn  of  zonder ,  of  met  een  angel ,  of 
klein  gelijk  vliegen.  Haer  hooning 

verbergenze  in  boom-wortelen  of 

onder  d'aerde:trekt  weinig  na 't  zuur. 
Welke  de  vlieg-byenmaeken,maekt 

den  menfch  zinnen-bijfter.  'tVoor- naemfte  dier  is  danta.  Het  fweemt 

eenigzints  na  een  muil-ezel  :  heeft 
geen  hoornen ;  maer  rofachtig  lang 
hair ,  korte  hals  ,  hangende  ooren , 
dunne  beenen  met  drie  klaeuwen 

voor  en  twee  achter ,  lang  hoofd,  fmal 
voor- hoofd ,  kleine  oogen ,  een  fnuit 
hangende  over  den  bek  ,  geringe 
flaert ,  fcherpe  tanden  en  een  huid 
fes  vingeren  dik  ,  door  welke  geen 

geweer  lichtelijk  treft,  't  Word  ge- vangen in  vallen ,  of  kuilen ,  of  met 
honden.  Indien  de  kant  van  water 

krijgt ,  bijt  vinnig  van  fich:  en  vernielt 
meenigen  dog.  Anderzints  vlucht 

het,  zoolang  't  hard  onder  te  voeten 
heeft.  Men  fegt  ,  dat  de  danta  den 

menfch  geleerd  heeft  'tader-laeten; want  overlafting  van  bloed  ,  quetft 

't  lichaem  met  fcherp  ried  ,  en  flopt 

de  wonde  voorzichtig  toe.  't  Vleefch 
is  fmaekelijk  :  gelijk  ook  der  roffe 
leeuwen,  dieby  dag  op  hooge  hoo- 

rnen flaepen ;  waer  uit  by  meenigte 

gefchooten  worden.  Veel  wreeder 
zijn  de  tijgers  ,  welke  de  lndiaenen 
zelf  binnens  huis  op-eeten  :  fchoon 
de  zelve  gods-dienftig  aen-bidden, 
ter  oorzaek  de  duivel  menigwerf  in 

gedaentevan  dit  dier  verfchijnt,  ge- 
lijk ook  over  geheel  Nieuw -Spanje. 

De  beiren  ,  met  fwart-wollige  lok- 
ken, hand-breede  flaert,  voeten  en 

handen  menfchelijke  gelijkende,  een 

platbak-huis  zonder  hair  ,  even  als 
een  oud  gefronft  Moriaens-aenge- 
ficht ,  houden  de  wegen  zeer  onvei- 

lig. Doch ,  zedert  d' ingezetenen  de 
Spaenfche  vuur-roers  gebruikten,  is. 

't  getal  van  tijgers  en  beiren  merke- 
lijk vermindert.  Wondere  potzen 

rechten  de  meerkatten  en  aepen  aen. 

De  wilde  geiten  hebben  een  hals  ge- 
lijk d'harten  :  van  d'huid  maekenze 

trommelen.  Men  vind  hier  ook  yzer- 

verkens  en  armadillos.  Onder  't  ge- 
vogelt  munten  uit  d'arenden  en  pa- 
pegaeyen.  't  Land  is  diervoegen  wa- 

ter-rijk, dat  dikwils  binnen  drie  mij- 
len wegs,  dertig  beeken ,  en  immers 

zoo  veel  fonteinen,  loopen.  De  fon- 
teinen geven  rood  ,  wit  en  blaeuw 

water ;  doch  meelt  onfmaekelijk,  de- 

|  wijl  uit  yzer  -  mijnen  voortkomen, 
't  Gebergte  ftaet  vol  carcaparilla ,  me- 
choacan  en  wortelChina ,  welke  weinig 

geel-vervig  in  de  top  verfcheide  zaf- 
fraen-geele  knoppen  maekt  :  word 
verdeelt  in  driederley  zoorten.  De 

befte,  rofachtig  en  glad,  heeft  blade- 
ren alsweeg-bree  en  fleekelige  flee- 

len  :  vlecht  fich  met  bogten  om  de 

naefleboomen.  De  carcaparilla  isin- 
fchelijx  niet  eenerley  ,  hoewel  wei- 

nig onderling  verfcheelt  :  kruipt  met 

veel' onnutte  takjens  lanx  d'aerde: 
de  llamme  valt  taey  ,  groen  en  vol 
diilelen :  de  bladeren,  ongelijk  breed 

en  lang  ,  loopen  fpits  toe  ,  buiten 
bleek -groen  ,  en  binnen  hooger- 
groen  :  draegt  bloemen  by  troffen. 
De  bloemen  fluiten  totknoppen,  die 

eerft  groen  ,  namaels  vermilioen- 
rood  en  eindelijk  gerimpelt  fwart 

zijn  :  binnen  fitten  twee  harde  ftee- 
nen  met  een  witte  korrel,  d' lndiae- 

nen noemen  deze  ftruik  juapecanga. 

d'Inwijk  Golfo  Duke  looft  in  de  Noord- 
zee drabbig  zo  et  water :  voed  de  groo 

ten  viflchen  manati  en  krokodillen. 
Verfcheide  rievieren  vallen  daer  in : 

alle  vifch  -  rijk  ,  zijn  doorgaens  be- 
fchaduwt  van  't  geboomt ,  welk  haer 
takken  van  wederzijds  der  oevers 
boven  te.zamen  vlechten.  Vermae- 

kelijk  is  het  om  te  zien  :  hoe  de  vo- 
gels uit  de  boomen  op  vifch  aefen. 

't  Vrouw-volk  alhier  leeft  nergens  na 

zoo  lang  als  de  mannen  :  zulx  door- 
gaens dartig  weduwenaers  zijn  tegen 

een  weduwe.  Defwangere  wijven  ba- 
ren meefl  alleen,  lanx  de  wegen  :  en 

wailchen  aenllonts  te  gelijk  haer  zelf 

en  't  kind.  't  Landfchap  Guatemala, 
welkd'andretwaelf  geweften  boven 
genoemt,  de  benaeming  mede  deelt, 
was  eertijds  geheeten  Quautemallac , 

by  d' lndiaenen  ,  een  verrotten  boom: 
'tleid  tegen  de  Zuider-Oceaen  vol  ber- 

gen en  vifch-rijke  wateren.  De  regen 

begint  in 't  midden  der  lente,  en  ein- 
digt met  zoomer-maend.  De  noorde- 

winden üormen  jaerlijx  twintig  da- 

gen 
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gen  achter  malkander.  Allezints 
ftaen  de  weyden  met  bouw-huifen 
voor  koeyen  en  fchaepen.  Wegens 

vochtige  hette  ,  blijft  't  land  ver- 
fcheide  ziekten  onder-haevig.  De 
mouftieken ,  vergiftige  vliegen  en 

vvefpen  veroorzaeken  veel  quel- 
laedjen  :  ja  zommige  fcorpioenen , 
dik-hairige  wormen  en  duizend 
beenen  de  dood.  Witte  byen  mae- 
ken  hier  witte  hooning.  De  rievier 
Mkhatoya ,  die  Guatemala  bevoch- 

tigt ,  valt  van  yzelijke  hoogte :  zulx 
een  groot  gat  holt  tuflchen  water 
en  de  klippen,  op  welke  allerley  flag 
papegaeyen  broeyen  ,  en  niet  min 
?roote  als  fchadelijke  vleer-muifen 
tieftelen.  Defe  maeken  in  d'hoolen 

leften  gelijk  een  hoed  :  byten  't  vee 
m  flaepende  menfchen,  datze  den 
jeet  bederven.  Waerom  ook  de 

jouweryen  van  hier  verleid  zijn. 

De  meiren  rondom  Nejlicpaca  wae- 
temen  benaeuwde  reuk  ,  alzoo  uit 

lüfer  -  mijnen  oorfprong  trekken: 
tnen  vind  ook  op  d' oevers  over- 

vloedig fulfer.  De  weyden  ,  van 
defe  meiren  bewaterd,  leveren  bui- 
:en  gemein  vette  paerden. 

Peter  de  Alvarado  verheerfchte 

Guatemala ,  op  't  jaer  vijftien  hon- 
ierd  vier  en  twintig.  d'Inwoonders, 
zeer  gezeggelijk  ,  fpreeken  de  Me- 
cicaenfche  tael  ,  behalven  haer  ei- 

ren, 't  Verdient  aengetikent  't  geen 
de  ftadt  Guatemala  eertij  dts  over- 

juam.  't  Droevig  ongeval  vernielde 
deplaetsen  inwoonders ,  onder  wel- 
^e  waeren  honderd  en  twintig  Span- 

'<aerden.  's  Daegs  te  vooren  daverde 
de  naeft-gelegen  berg  :  uit  de  grond 
svierd  gehoort  een  naer  gedommel : 
iveshalven  d'  Indiaenen  verbaeft  be- 

richt bragten  aen  den  bifTchop  Fran- 
:ï[cus  Maroquin  :  die  zulk  een  voor- 
fpook  ten  ergften  uit-leide  :  dewijl 
Guatemala  veele  heidenfche  zeeden 

behield.  De  vervulling  van  fijn  zeg- 
gen volgde  binnen  weinig  tijd.  Mid- 

der-nacht  den  achflen  van  herfft- 
maend  des  jaers  vijftien  honderd  een 
en  veertig ,  viel  een  regen  als  of  de 
wolken  gelijkelijk  neder  ftorten: 

't  water  vloeyde  dier  voegen  van  den 
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klippigen  berg  af,  dat  fwaere  ft eenen 
los  zy pelden  :  en  de  lo/Te  fteenen , 

door  't  water  voort -gerolt  tegen 
d'huifen,  de  zelve  ten  morzel  {tie- 

ten. Niemand  had  gezien ,  hoe  de 
ftad  van  de  voet  desbergs  weg  fpoel- 
de  :  ten  zyde  flikkerende  blixemen, 
niet  zonder  vervaèrlijke  donder- 

flaegen  ,  de  pek-fwarte  nacht  t'  elie- 
(  ken  s  verlicht  e  den.  Weinige,  diefich 
Jandwaerd  bergden,  lieten  de  ver- 

woede bodem  leggen  :  bouwden "eèn Nieuw    Guatemala   toe-gen aemc  fan 
Jago ,  drie  mijlen  verder  na  'tooften , 
in  een  valleye ,  door  welk  een  rievier 
loopt ,  tuflchen  twee  fmookende 
bergen,  die  zomwijl  hemels-hooge 
vlammen  f  niet  zonder  vervaèrlijke 
donder  -  flaegen  ,  aflche  en  groote 
fteenen,  uit-werpen  :  zulx  de  grond, 
buiten  gemein  vruchtbaer  ,  wijdt 
en  zijd  haer  beweegt.  Hier  woo- 
nen  ftijf  fes  honderd  Span  jaer  den, 
koningiijke  gefach-hebbers ,  en  meer 
als  vijf  en  twintig  duizend  Indiae- 

nen ,  die  fchatting  op-brengen.  Een 
prachtige    kerk  ,  twee  klooflers, 

|  een  dei  Dominicaenen ,  't  ander  van 
d'  orde  la  Merced  ,  als  ook  een  be- 
quaem  gaft-huis  ,  vercieren  de  ftad. 
Dicht  by  leid  de  ftreek  lands  Tzal- 
c,os  ,  alwaer  de  boom-gaerden  vol 
cacao  twee  mijlen  in  het  vierkant 
beflaen  :  ieder  brengt  jaerlijx  zoo 

j  yeti  cacao  voort ,  als  vijftig  duizend 
|  man  op  een  reis  zouden  draegen. 
Zy  tellen  de  cacao  by  contles  ,  welk 

j  een  ge[al  van  vier  honderd  uit- 
maekt,  xequipiles  achtduizend,  en 
c  ar  gas  vier  en  twintig  duizend.  Op 
defeland-ftreek  Tzalcos  rooktgeduu- 
rig  een  berg,  welkers  top  meer  en 
meer  vermindert ,  en  meenigwerf 
't  land  rondom  met  aflche  bedom- 

peit.  't  Water  nederwaerds  Horten- 
de is  malkander  t'  eenemael  ongelijk; 

want  het  valt  of  fmaekelijke  gezond , 

of  quaed-aerdig  ftinkende,  of  om 
in-geworpen  hout  een  fteenachtige 
korft  zettende.  Alhier  loopt  een 
beeft ,  wiens  kop  koftelijk  gefchat 

word ,  wegens  de  bekende  fteen  be- 
zoar  :  als  ook  een  kleine  beir  zon- 

der mond,  in  welkers  plaets  een 
M  m  lange 

herbouwt 
en  funlago 

genoemt : 

klooflers  1 

overvloei "van  cacao , 

hoe  getelt. 

wonder- routen ,  en 

heeften : 
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serd-ttsrk 

ftroom  Ca- 
liente : 

vreemde 

fieen : 

padden , 
mieren : 

Èefckrij- •vmg  van 

Jan  Salva- 
dor. 

Naer  ei- 
land: 

kromme 
rievier : 

verbrande berg: 

langefnuitmet  een  rond  gat  en  holle 
tong  heeft :  om  hooning  te  zuigen, 
of  mierenetten  te  ftooren.  Devrou- 

•'  wen  bakken  hier  konftigaerd-werk, 

rood  of  fwart  geverft ,  met  de  droe- 
zem  die  in  twee  verfcheide  beeken 
bezinkt. 

d'  Indiaenen paffen  d'heete  fpring- 
bronnen  de  benaeming  helle  toe  : 

temeer  dewijl  veel-vervig  eenboog- 
fchoots  hoogte  op-bobbelen.  Defe 
bronnen  brengen  de  rievier  Calien- 
te  voort  :  welke,  een  half  mijl  door 
een  ruime  boezem  voort  -  gevloeyt, 
nochtans  onlydelijke  hette  behoud. 
Dicht  by  leid  een  fleen  over  mid- 

den geborften  :  uit  de  fcheur  wae- 
zemt  dikke  damp  :  en ,  tegen  aen- 
ftaende  quaed  weder  ,  word  ge- 
hoort  een  yzelijk  gedommel.  Op 

'tgebergt  waiTchen  buiten  gemein 
fwaere  boomen ,  byzonderlijk  eiken, 
waer  op  padden  klimmen ,  die,  als 
het  regent,  naer  geluid  maeken.  De 
mieren,  wonderlijk  groot ,  komen 
neevens  andere  eet  -  waeren  ter 
markt. 

't  Geweft  fan  Salvador  .bevochtigt 
van  de  ftroom  Guachapa,  dewelke  met 

een  wijde  mond  in  de  Zuïder-Oceaen 
valt ,  is  zeer  vruchtbaer.  't  Meir ,  om 
welk  de  Pipeles  woonen ,  voed  ontel- 
baere  krokodillen   :  midden  weegs 
vertoont  fich  een  klein  eilandeken , 

van  welk  geloofden  -.  dat  de  menfch 
aenftonds  moeft  derven,  die  der- 
waerdsbeftond  te  komen.  Dochzy 
kreegen  ander  gevoelen  :  zoo  haeft 

de   Spanjaerden   met  vlotten   over- 
fcheepten,  en  zonder  mifquaem  te 
rugge  keerden.  Defe  vonden  aldaer 
een  groote  fteene  vrouwen  -  beeld ; 

waer  by  d'  aflèn  en  beenderen  van 
geflagte  menfchen  lagen.   Rondom 

't  vlek  Guaymoco  ftaen  fwaere  balzem- 
boomen,  die  balken  leveren  vijf  en 

vijftig  voeten  lang!  Uit  dit  vlek  leid 
een  weg  na  de  ftad  Salvador.De  voor- 

noemde  rievier   loopt   met  zulke 
kromme  fwieren  :  dat  de  reifigers 
feven  en  feftig-mael  over-vaeren, 
eer  aen  de  voet  geraeken  van  een 
berg,  eertijds  vreefelijk  brandende, 
't  Schijn  de  brand-ftofTe  ontbreekt : 

zulx  tegenwoordig  alleen  op  den  top 

een  wijd-gaependelog  vertoont,  en 
verfpreide   aflchen.   Beneden    ont- 
moetmen  twee  diepe  putten ,  welker 

een  geduurig  dampt :  die  te  na-komt, 
zoude  door  de  vergiftige  rook  flik- 

ken. OndertufTchen  pronkt  de  berg 

met  cedersn  en  pijn-boomen.  Drie 
mijl  verder  leid  't  vlek  Ntxapa ,  en 
nevens 't  vlek  d' heuvel  El  Mal  Pais, 
beftaende  uit  fteenachtige  brokken 
en  verbrande  aerde  wonderbaerlijk 

over  hoop  gefmeeten.    Niet  min 
vreemd  is  de  beeke ,  die  des  nachts 

vloeyt  tot  de  morgen-Hond,  en  als 
dan  dicht  by  de  berg  fan  luan  ver- 

zinkt :  daerin  't  geweft  Cbolutecaten. 
andere  ftroom  des  middags  fich  ver- 

bergt ,  en  tegen  den  avond  wederom 
uit -borrelt,    't  Gat ,  welk   eertijds 
vuur  en  rook  gaf ,  levert  nu  fchoon 

water  aen  't  dorp  Cuzcatan  en  ftad 
Salvador.  Ontren  d  het  vlekke  Tzte- 

peque  leggen  vijf  boomen ,  die  aluin 
en  zulfer  voort  brengen.   De  woe- 
fle  landaerd  Chontales  fpreeken  ver- 

fcheide taelen.   Tot  't  dorp  Mïmilla 
vloeyen  allerwegen  d  Indiaenen  ten 
offer  te  zaemen.  Alhier  ftaen  twee  i 

putten  dicht  by  malkander :  welker ' 
een  ziedende  wateren  d'andere  ys- koud  heeft.    Voorts  leid  Cecori  aen 

een  hooge  berg  ,  op  wiens  top  een 

diep  meir  holle  baeren  maekt.  On- 
der 't  vlek  Miguel  behooren  tachen- 

tigh  Indiaenfche  gehuchten.     De 
voornaemfte  haven  lanx  de  Zuid- 

zee  is   bahia    de  Fonfeca  ,  ontdekt 

door  Gonzale s  Davila,  op  't  jaer  vijf- 
tien honderd  twee  en  twintig  ,  en 

genaemt  nae  Joan  Rodriges  de  Fon- 
feca biffchop  van  Burgos  .-  midden- 

weegs  vertoont  fich  't  eiland  Petro- nella ,  nevens  negen  andere  ,  van 

welke  vier  by   Indiaenen  bewoont* 
worden. 

De  goede  gelegendheid  der  ha-  Jx 
ven  Fonfeca  ■^nkkeldtïomm.lgt  span-  % 
jaer  den :  om  d'o  vertost  uit  de  Zuider-  z Oceaen  tot  de  Noor  der  ,    van  Panama  n 

na   Nomhre   de    Dios  ,    te    verleg- 

gen :  waer  toe  verkooren  d' haven 
Fonfeca  en  ter  andere  zijde  Puerto 
de  Cavallos ,  tuflchen  welke  beide 

vijf 
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vijt  en   veertig  mijlen  wegs  leid, 

meelt  gemakkelijk  ,  uit-gezondert 
eenigruig-bewafTchen  gebergt;  welk 
met  kleine  moeite  konde  geopent 
worden.  Men  ftichte  dan  ten  dien 

einde  in  de  valleye  Naco  halver  weg 

'tftedeken    Buena  Efperanca.    Doch 
't  werk  bleef  eindelijk  fteeken.  Het 
landfchap  de  Fonduras  floot ,   lang 

honderd  en  vijf  en  dartig  mijlen  ,  te- 
gen de  Noord-zee  :  rijll  met  verfchei- 

de  bergen.  De  vruchtbaere  valleyen, 
eertijds  dicht  bewoond,  zijn  door 
Spaenfche  wreedheid  ten  grooten 
deele  ontvolkt.  Hoe  fich  dit  heeft 

toe -gedragen,   fchrijft  de  biilchop 
Bartholomaus  de  las  Ca/as  aen  kaifar 

Carel  de  vijfde  aldus,  De  jonge  kinde- 
ren hehhen  zy  tegen   de  klippen ,  en 

keyen  vermorzelt  :  d'  herzenen  uit  het 
hoofd  doen  fpringen  :  de  koningen  en 
vorflen  des  lands  met  langfaem  vuur 
gepijnigt  :  en  ten  laetflen  halfverzengt 
den  honden  voor-geworpen.  Zy  joegen 
a  arme  menjchen  binnen  haer  huijen : 
fiaeken  dan  de  zelve  in  brand.  —  De 

over  geblevene  wierden  tot  't  flaefach- 
tigfte  werk  veroordeelt.  —  Gebruikten 
d Jndiaenen  inplaets  van  e  fels  en  mui- 

len,  meer  gewigts  op -leggen  de  ,  dan 
konden  draegen.  Zulx  zomwijl duizen- 

den onder  de  la(l  dood-bleven.  —  Zom- 

mige  liepen  uit  wanhoop  na  de  boffchued- 
jen ,  en  verhongen  haer  zelf :  nadat  al- 
voorens  eigen  kinderen  vermoord  had- 

den. —  In  de  Fonduras  alleen  hebbenze 

binnen  twaelfjaer  meer  dan  twintig  hon- 
derd duizend  menf  hen  vermoord  :  en 

onder  andere  eenige  voornaeme  per- 
foonaedjen ,  die  de  Spanjaerden  met  alle 

beleefdheid  ontfingen  ,  levendig   ver- 
brand. —  Op  ontelbaere  wyfen  zijn  die 

goed-aerdige  en  onnoofele  inwoonders 

gepijnigt  :  om  te  weten,  waer  't  goud 
verborgen  lag.  Zy  wierpenze  in  paelen 

met  fcherp yzer  beflaegen.     —  Diego 
de  Velafco  vermoorde  wat  hem  voor- 
quam.  Zulx  in  een  maend  tien  duizend 

om  hals  geraekten.    Hy  hing  dartien 

edel-luiden  op  :  pafte  haer  toe  de  benae- 
ming  van  de  twaelf  apodelen ,   en  den 
voornaemfle   noemde  hy  fpots-gewijs 
Jefus  Chr  i/lus.  —  Zy  fpleten  de  b  aft  en 
der  wilde  wijngaerden  binnen  hol:  fiae- 

ken d'  hoofden  tuftchen  de  zelve  :  en  toe- 

/$ 

nypende  lietenze  verfmachten.  Men 
delfde  ook  zommige  levendig  in  de  aer^ 
de  :  en  wierp  uit  vermaekyzere  kloo ten- 

tegen  d  hoofden  ,  die  boven  d'  aerde 
fiaeken.  — -  Men  dwong  gevangenen  , 
om  andere  Indiaenfche  gevangenen  op 
te  eten.  — Zy  lieten  meenig  door  de 
honden  verfcheuren.  —  Kleine  kinde- 

ren neus  en  ooren  aftefnijden,  reeken- 
denzevoorjok.  De  zuigelingen  wierden 
van  's  moeders  borjlen  gerukt  en  aen 
Jlukken  gekapt  :  'tvleejch  diende  tot 
voedzelvoor  de  honden.  —  Lieten  dui- 

zenden van  honger  {ierven.  Voorts 
brengt  de  Fonduras  veel  mais ,  tarwe, 
honing,  wafch en grootekalabafTen: 
na  welke  d'eerfte  ontdekkers  die  zee 
noemden  golfo  de  las  Tbueras  :  ter 
oorzaek  verlcheide  kalabafTen  op 

't  water  driftig  haer  ontmoeten  ,  en 
de  zelve  tot  fan  Domingo  de  benae- 
ming  ybueras  droegen.  Maer  nader- 

hand wierd  't  landfchap  de  Fonduras 
(niet  Honduras)  geheten ;  dewijl  voor 
de  walgroore  ondiepten  vonden.  De 
grond  ,  bewatert  van  de  rievieren 
Chamalucon  ,  die  nevens  de  Rad  fan 
Pedro  loopt ,  als  ook  Ulva  aen  beide 

d'oevers  bewoont ,  en  de  grootfte 
flroom  Haguaro,  zoude  meer  vrucht 

draegen ,  indien  d'ingezeetenenniet 
te  luy  waeren.  Tot  het  bouwen  ge- 
bruikenze  een  lange  pael  met  twee 
kromme  takken  ,  d'een  na  boven 
d'ander  benedenwaerd  omgeboogen, 
en  keerend' aerde  't  onderfte  boven. 
Eten  voorts  verfcheide  wortelen, 

vleefch  en  zelf  ongediert.  Op  plech- 
telijke  feeften  verliepen  fich  in  een 

vocht  uit  hooning  gekookt.  d'Adel 
alleen  nuttigde  drank  van  cacao :  nu 

iszebyallegemein.  Zyfpraeken  ver- 
fcheide taelen  ;  doch  de  gemeinfte 

was  der  Chontales  fpraek ,  een  woefl 

volk.  'tjaer  Joalar ,  zoo  veelgezeid 
als  voor-by  gaende  ,  wierd  verdeelt 
in  achtien  maenden ,  en  ieder  maend 

in  twintig  dagen.  Zy  rekenden  niet 

als  by  nachten  :  en  begonnen  't  jaer 

veertig  dagen  vroeger  ,  als  d 'Euro- 
peers.  De  fleden alhier  zijn,  Nieuw- 

Falladolid,  by  d 'Jndiaenen  Comajagua , 
gelegen  in  een  lullige  valleye ,  onder 

een  gezonde  lucht,  't  Vee,  uit  Spanje 
herwaerds  over-gevoert ,  is  zeer  ver- 
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Nieuwe, overtogt 
■van  de 

Zuid.-  tot 
Noord- Zee. 

meenigvuldigt.    De   zilver -mijnen 

geven  veel  :  zulx  'tfmelt-huis  bin- nen de  ftad  drok  heeft.    De  flad- 

voogd  woont  nevens  dekoninglijke 

fchat-kamer.  Op  'tjaer  vijftien  hon- 

derd acht  en  vijftig,  wierd  des  bif- 

fchops-ftoel  van  Truxillo  alhier  ge- 
Bedrijf  vm  bragt.  Negentien  jaer  te  voor  en  zond 

Frans  deMonteio  fijn  luitenant  Alfon- 

fus  de  Caceres ,  om  een  vlekke  te  bou- 

wen ,  halver  weg  tufTchen  de  Noor- der- en  Zuider-Oceaen.  Defe  flichte 

Santa  Maria  de  Comoyagua  aen  een 
ftroom,  voor  canooen  bevaerbaer, 

die  in  Puerto  de  Cavallos  uit-watert. 

De  vordere  weg  na  d'  haven  Fonjeca 
was  bruikbaer  voor  karren  :  weshal- 

ven  nu  voortaen  konde  voor -geko- 

men d'ongelegendheden  van  ziek- 
ten ,  die  op  de  weg  tufTchen  Panama 

en  Nomhre  de  Dios  doorgaens  vallen. 

De  Spaenfche  koning  liet  fich  zoo 

veel  gelegen  zijn  aen  de  voorflag; 

dat  derwaerds  afvaerdigde  den  ver- 
maerden  land  meeter   Baptifia  Anto- 
nelli:  te  meer  alzoo  bericht  kreeg, 

hoe  de  nieuwe  weg,  tot  o  ver- voeren 

der  koopmanfchappen  uit  Peru,Mexi- 

co  en  vorder  geweften  langs  de  Zuid- 

zee,zeer  aengenaemlag,wegenswee- 

lige  wijngaerden  ,fchoone  koorn-ak- 
kers ,  fruit-boomen ,  weiden ,  vifch- 

rijke  ftroomen  ,  jagt  van  harten  en 

konijnen  en  fruTche  lucht.  Doch  An- 
tonelli  bevond  veel  fwaerigheden  : 

zulx   't  werk  niet  op  -  nam.    Doch 
d' hoofd-kerk ,  'tkloofter  der  mon- 

niken de  la  Merced  en  gefchikte  ftrae- 
ten  vol  zindelijke  huifeh  vercieren 
Nieuw-Valladoltd  zeer.   Dartig   mijl 

ten  weften  van  defe  flad  leid  een  an- 

dere Gratias  a  Dios  :  om  de  goud- 
mijnen dicht  by  te  woonen ,  gefticht 

door  hopman  Gabriel  de  Royas ,  op 

't  jaer  vijftien  honderd  dartig.  Doch 
alzoo  d'ingezeetenen  den  nieuwe 
burgery  in  geduurige  wapenkreet 

hielden  ,  en  dagelijx  de  onvoltooy- 
de  veiling  beftormden  :  wierd  Royas 
benoodzaekt 't  vordere  bouwen  te 
ftaeken  :  te  meer  alzoo  hem  geen 

krijgs- volk  uit  de  naefte  bezettingen 

tehuipquam.  Ses  jaer  na  defe  voor- val, hervatte  Gonzales  de   Alvarado 

't  geftaekte  werk ,  en  vol-bouwde  de 

Stad  Gra- 
tiën a  Dios 

ftad  op  een  hardgebergt :  weshalven 
't  aerd-rijk  befwaerlijk  geploegt  word 
tot  zaeying  van  tarwe  ,  waer  by  de 

burgers  leven.  Behalven  ftarke  mui- 

,  len  en  moedige  paerden  heeft  't  land )  rondom  weinig  voordeel.  San  pe dr o,  s 

onder  een  hitzig-ongezonde  lucht, J 
plagt  eertijds  te  zijn  een  fraeye  koop- 
flad ;  maer  is  te  niet  geloopen  ,  zedert 
men  Golfo  Duke  ontdekte:  alzoo  nu 
uit  defe  inwijk  de  waeren  met  barken 

landwaerd  vervoert  worden,  't  Vlek 
Juan  de  Puerto  de  Cavallos  ,  bewoond  i 

by  gemagtigde  van  koop-luiden  en  ' Mooren ,  kreeg  die  benaeming  ;  ter 
oorzaek  door  groote  ftorm  ettelijke 
paerden  buiten  boord  geworpen  zijn: 

heeft  een  boven  gemein  ruime  ha- 
ven, dochfvvak.  d'Engelfche  hopman 

ChrifloffelNieuwport  vond  alhier  twee 
honderd  huifen  ,  en  in  dezelve  goe- 

den buit ,  op  't  jaer  vijftien  honderd 
een  en  negentig.  Even  voor  fijn  aen- 
komft   ftaeken   vier  rijk-gelaeden 

fchepen  zeewaerd.  Ses  jaer  na  New- 
port,namAntonius  sherly  deplaets  we- 
\  derom  in.  Dewijl  dan  d'haven  bloot 
lag  voor  zee-roovers ,  vond  Alfonfus 

Criado  geraedzaem  d'handel-plaets  te 
verleggen  na  Amatique :  bouwde  hier 
't  vlekke  Thomas  de  Caflilla-.en  voorfag 
het  met  befchanfingen  tegen  alle  vy- 

andelijke  indruk.  Doch  achter  Caval- 
los leid  de  valleye  Naco  ,   welkers 

vruchtbaerheid    naeuwelijx    gelijk 
heeft.  Schuildtuffchen  hoogebergen; 

was  eertijds  zilver- en  volk-rijk,  ver- 
deelt in  breede  wegen.   Ten  ooften 

van  Cavallos  doed  fich  de  vermaerde 

llad  Truxillo  op  ,   aen  een  ruime  in- 
wijk, door  twee  riffen  vol  geboomt 

halve-maens-gewijs,  veilig  beflooten 

tegen  alle  ftormen.  De  mond  der  ha- 
ven gaept  meer  als  twee  mijl  :  twee 

rievieren  vallen  ter  weder-zijds  van 
de  ftad  in  de  haven, genaemt/**»  Gil. 
De  ftroom  Quaimarotte   vloeyt  ten 
ooften ,  en  Antonio  weftelijk  :  beide 

voedenze  in  fchoon  water  fmaeke- 

lijkevifch.  't  Land  rondom  brengt  o- 
vervloedig  allerleye  leef-togt  voort. 
By  zon  der  weelig  waffchen  de  wijn- 

gaerden :  zy  draegen  t  vveemael  'sjaers 
druif.  Acht  dagen  na  de  wijn-oogft 
word  de  wijngaerd  gefnoeyt:en  geeft 

weder- 
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wederom  rijpe  druiven  in  winter- 
maend.  Even  zo  gelukkig  groeyt  het 

koorn  :  gelijk  ook  limoenen  en  oran- 
je -  appelen .  Koeyen  en  klein  vee , 

uit  Spanje  overgevoert  ,  zijn  tot  on- 
telbaere  meenigte  vermeenigvul- 
digt.  Truxillo  zelf  leid  op  een  fteile 

berg,  dicht  aende  zee,  alvvaer  't  ge fterkt  is  met  een  dikke  muur  ,  fes 

voet  hoog .  Tuflchen  de  muur  en 

haven  ,  aen  't  hangen  des  bergs ,  be- 
let een  dicht  kreupel  bofch  den  toe- 

gang na  de  muur.  Een  enge  en  Hei. 
Ie  weg  alleen  leid  ftadwaerd:  welkers 
einde  een  fterke  poort  met  twee  me- 
tale  baflen  befluit ,  genoegfaem  be- 
ftendig  tegen  vyandelijke  indruk. 

't  Ooftelijke  laege  rif  ,  fich  voor 
d'haeven  omkrommende ,  word  ge- 
naemt  Punta  la  Rye  :  alwaer  een  huis 
Itaet  nevens  een  hooge  baek.  Even 
buiten  de  muur  ten  oofte  aen  d'ha- 
ven  vertoont  fich  een  timmer-loots 
en  werf.  Voor  de  loots  rijft  een 

hoog  houte  kruis,  't  Slot  ,  in  welk 
't  kruid  -  kamer  bewaert  wordt ,  is 
aen  de  ftads  wal  valt.  TulTchen  de 

poort  en 't  flot  leid  binnen  de  muur 
Francijcus-kerk.  De  hoofd -tempel 
Eglejia  Major  kijkt  boven  alle  gebou- 

wen uit.  d'Huifen,  metpalmiet-bla- 
deren  gedekt  ,  hebben  wanden  uit 
dichte  rijs  gevlochten ,  en  voorts  bin- 

nen en  buiten  dik  geplaiftert.  Ach- 
ter de  ftad ,  alwaer  open  leid,  verheft 

fich  hoog  gebergt.  Op'tjaer  vijftien- 
honderd fes  en  zeventig ,  o  ver- vielen 

d'Engelfche  defe  fterke  plaets  :  en 
fleepten  een  rijke  buit  weg.  Antonius 
Scherky  en  William  Parker  waegden 
zedert  ook  een  torn  ;  doch  ,  by  de 
fchild-wacbt  ontdekt ,  moeiten  on- 

verrichter zaeke ,  niet  zonder  verlies, 

aftrekken,  't  Gelukte  den  Holland- 
fchen  zee-voogd  Joan  van  Hoorn  be- 

ter. Defe  liep  met  de  zeilen  de  Faem, 
Middelburg  ,  Goude  Leeuw,  Zutfen , 
de  jagten  d  Otter  ,  Brak ,  Nachtegael 
en  floep  Gyjfeling  ,  in  gras  -  maend 
des  jaer~  feftien  honderd  drie  en 
dartig  ,  van  Pernambuc  't  anker  lich- 

tende ,  voor  Truxillo  zuid-ooft  aen , 
dewijl  de  ftroom  om  de  welt  fette. 
De  vier  oorlogs-fchepen  korten  dicht 
onder  de  ftad  :  waer  op  dapper  vuur 
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gaf  .  Truxillo  bleef  niet  fchuldig. 

't  Schip  Zutfen  kreeg  drie  dooden  : 
weshalven  weinig  verder  van  't  flot afzakte.   Ondertuftchen  zeilden  de 

jagten  en  floep  een  kartouw  fchoot 
boven  de  ftad  ten  wefte  ,  naderie- 
vier  Antonio  :  en  wierpen  aldaer  dar- 
dehalf  honderd  zoldaten  te  land  *: 
dewelke  gefvvind  lanx  ftrand  na  de 

hoogte  fpoeiden  ,  op  welk  't  flot 
leid  :  beklommen  't  zelve  by  lich- 

ten dage .    De  bezettelingen  voor- 
zien   van   zeven  ftukken  gefchut, 

fchooten  en  wierpen  fterk  met  ftee- 
nen  ;  maer  verftooven  voor  d'Hol- 
landfche  hand  -  granaten .     Gedue- 
rende  de  ftorm  voer  de  zee-voogd 
zelf  ten  rug-fteun  na  land.  Docheer 

uit  debootftapte  ,  was  't  volk  mee. 
fter  der  fterkte.  De  verovering  ftond 
op  zeven  dooden.  Ieder  was  befig, 
om  den  buit  te  pakken  :  men  bragt- 
ze  vaft  na  een  wacht-huis  dicht  onder 

't  flot  by  de  ftrand :  wanneer  fchielijk 
brand  ontftondaen  d'ooftelijkehoek 
van  Truxillo  :  welke  diervoegen  toe- 

nam ,  dat  binnen  weinig  uren  de  twee 
derde  deelen  der  ftad  in  aflche  lagen. 

Elk  vond  genoeg  te  doen,  om 't  lijf  te 
bergen.  Doen'tkruid-huisopfprong, 
fn  euvel  den  ettelijke  Hollanders.   De 
meefle  buit  bleef  in  de  vlamme.  Zulx 

niet  meer  af-gevoerd  wierd,  als  twee- 
honderd negen  en  dartig  huiden ,  fes 

baelen  indigo,  achthonderd  en  twin- 

tig pond  carca  parïlla '.,  feven  m«taele 
en  drie  yzere  ftukken  gefchut,  be- 
halven  drie  metaele  baflen,  vier  klok- 

ken en  eenige  kleinigheden.  Men 

verdroeg  ook  eindelijk  met  den  ftee- 
voogd  Ioan  de  Miranda  wegens  de 
brand-fchatting,  voor  twintig  pond 
zilver.  En  defe  berichte :  hoe  geen  de 

minftekondfchap  kreeg  van  d'Hol- landfche  vloot ,  dan  des  avonds  door 

de  baek  op  Punta  la  Rye  :  hoe  binnen 
de  ftad  waeren  twee  honderd  Span- 
jaerden  en  eens  zoo  veel  Mulaeten  en 

Moor  en :  en  d' handel  t'eenemael  ver- 
viel :teroorzaek,  zedert  tweejaer, 

geen  galjoens  voor  Truxillo  ten  ree- 
de  liepen.  Se\en  en  twintig  mijl  van 
defe  ftad  ,  leid  de  vlekke  Iorgo  de 
Olancho  ,  alwaer  veerrig  Spaenfche  vlekolan- 
foldaeten  feftien  duizend  Indiaenen  cho- 
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fchattingaf-dringen.  Alhier  valt  veel 

goud.  'tLandfchap  Nicaragua,  welk 
Diego  Lopez  de  Sahedo  het  Nieuw 

koningrijk  Leon  noemde  ,  floot  ten 
noorden  tegen  tonduras ,  en  begrijpt 

de  geweften  Nicoya ,  Nequecheri ,  Ma- 

hyte ,  Diria,  Mafaya,  Managua,  Caca- 
loaque ,  Cepeoco  Jos  Micos ,  Madera  en 
een  gedeelte derChontales.  De  lucht , 

des  zomers  heet ,  is  windig  by  winter- 
tijd. De  vlakke  grond  valt  flijkerig , 

brengt  overvloedig  aiierley  leef-togt 
voort.  Stieren ,  koeyen  ,  paerden  , 
muilen  en  verkens  vinden  graefige 

weyden.  Het  water  levert  veel  vifch- 

Hooning, maiz,axi,  erweten,/>itóen 

kotoen,  welk  d'Indiaenfche  vrouwen 
zoo  dun  als  een  hair  fpinnen.  Onder 

't  meenigvuidig  geboomte  mürtt  uit 
de  zeiba  ;  die  zulk  een  dikte  krijgt , 

<Jat  vijftien  mannen  hand  aen  hand 
óen  zelven  naeuweiijx  omvademen. 
Zömmige  boomen  draegen  roode 
k'arfen,  waer  af  wijn  geperfl  word. 
Binnen  veertig  dagen  hebben  de  kala- 
baffen  voikoomen  rijpheid.  Voor 
de  kufl  onthouden  haer  waiviflchen 

en  zee  wanfchepfels ,  welke  fich  bo- 
ven de  fchepen  verheffen.  Behalven 

de  Chontales  ,  die  op  't  gebergt  ver- eeuwde*  woefte  zeden  behouden , 

hebben  d' overige  ingezeetenen  de 
Spaenfche  tael  en  manieren  aenge- 
nomen :  oefenen  fich  in  alïerley  am- 

bachten en  konften.  By  zonder  zijn 
het  ervaeren  zilver-fmeden  ,  maet- 

kundtge  ,  kleer-maekers  ,  wafch- 
boetzeerders  en  touw-flaegers.  Op 

't  gebergt  verzaemelenze  balzem  , 
liquidamber  en  vreemde  terpentijn. 
Zy  drijven  voordeelige  handel  met 
kotoen  ,  huiden  en  leef  togt  op  Pa- 

nama en  Nomhre  de  Dios.  't  Meir  La- 
guna de  Nicaragua  ,  honderd  en  ze- 

ventien mijl  in  d' ommegang  dicht 
bewoont ,  leid  door  drie  mijl  lands 

afgefcheiden  van  de  Zuid-zee  ,  en 
looflfijn  vifch- rijk  water  en  vol  kro- 

kodillen in  de  flroom  Defaguadero, 

welke  den  Noorder-Oceaen  aen-grijpt. 
Alfonjus  Calera  en  Diego  Machuca  de 

Zuajb  voeren  d'eerfte  uit  'tgezeide meir  zeewaerd ,  niet  zónder  duizend 

hacchelijkheden  ,  wegens  d'yzelij- 
ke  water-ftortingen  raudales  die  op 

de  nevier  Defaguadero  vallen  :  wes- 
halven  meenigwerf  de  barken  over 

land   moeften  trekken.    d'Hoofd- 
ftadZe?0#leid  omringt  van  boflehaed- s 

jen,  dicht  by 't  meir  :  heeft  een  groo- 
te  kerk ,  vijf  kloofters  van  monniken 

de  la  Merced,  wooningen  voor 's  ko- 
ninx  penning-meefters ,  honderd  en 
twintig    duizend    ïndiaenen  ,    die 
fchatting  betaelen.  Drie  mijl  boven 
Leon  vertoont  fich  een  hooge  berg/ 
boven  fcherp  ,    uit  wiens  log  des 

avonds  en    's  morgens   een  dikke 
damp  hemelwaerd  rijft.   Zomtijds 

werptze  fwaere  fulfer-fleenen  over 
de  akkers  wijd  en  zijd  :  ja  by  vlaegen 

zulke  vlammen ,  welke  's  nachts  zeer 
verre  flikkeren .    Een  Dominicaener 

monnik  meende  in  't  gat  gefmolte  ' 
goud  te  fcheppen  :  klom  ten  top  met 
vier  gezellen ,  een  yzere  keten  en 

ketel ,  die  hy  by  't  log  liet  neder-zin- ken  ;  doch  ketel  en  keten  fmolten. 
't  Onderzoek  wierd  voorde  tweede 
reis  hervat  met  fwaerder  werk-tuig, 
en  befloeg  immers  zoo  ongelukkig; 

want  't  vuur  vloog  diervoegen  aller- 
wegen ,  dat  de  goud-zoekers ,  ellen- 

diggezengt,  ternaeuwer  nood'tle- ven  afbragten.  Zedert  had  niemand 

luft  't  vuur-gat  te  naderen.  Doch  be- 
halven de  biiïchoppelijke  ftad  Leon 

gebouwt  door  Francifcus  Femandez, 
erkent  Granada  den  zelven  ftichter: & 

leid  infchelijx  op  d'  oever  van  Laguna 
de  Nicaragua  :  is  voorzien  van  een 
flot,kerk  en  zuiker-moolens.  Voorts 
zijn  hier  de  kleine  meiren  Mafaya  en 
Lindiri.  'tËerfle  beflooten  binnen 

hemels-hooge  fteilen  rotzen,  lanx 
welke  d*  Ïndiaenen  by  in  gebikte  ga- 

ten om  water  te  fcheppen  klimmen, 
beflaet  de  voet  van  de  brandende 

berg  Mafaya  :  't  ander  watert  uit  in 
Laguna  de  Nicaragua.   Dicht  by  rijft 

de  fmookendebergMtf^c/^,  ron-  b 
dom  vol  fruit -boomen.    De  ftede- 
kens  Iden  en  Neuva  Segovia  zijn  niet 

veel   te   beduiden  .    d'  Indiaenfche  * 
dorpen  beftaen  uit  hutten  van  ried. 

't  Vlek  Realeio,  by  vaerend  volk  be- 

woont, levert  veel  fchepen.    'tBe- 
quaem  houd  rondom  maekt  drokke 
timmer -werven  aen  een  gemakke- 

lijke haven.  Puerto  de  Nicoya  is  een 

ruime 
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ruime  inwijk  vol  eilanden.  Met  bloei- 
maend  begint  de  regen  ,  en  duurt 
tot  flagt-maend.   Onder  verfcheide 
vreemde  vruchten  ,  die  nergens  als 
hier  te  vinden  zijn  ,   munt  uit  een 
wonderlijke  boom,  draegende appe- 

len ,  die  ook  eenigzints  na  peeren 
fwijmen :  binnen  zit  een  groote  noot, 
welker  kern  fmaekelijk  valt.  De  pa- 
pegaeyen  zoude  meer  fchaede  doen 
aen  het  gezaeyde ,  ten  zy  door  flin- 

ters Verdreven  wierden.    De  Span- 
jaerden  noemden  dit  geweft ,  toen  al- 

llier eerft  landen ,  Muhammeds-Para- 

iijs  ,  wegens  de  vruchtbaere  over- 

vloed.   De  cacao ,  'm  plaets  van  geld 
Gebruikt ,  is  niet  ongelijk  den  aman- 

del-fteenen  :  't  pit  fchuilt  onder  een 
wart  vliesjen,  fcheid  fich bruin,  en 
net  graeuwe  aderkens  zamen- trek- 

ken de,  in  drie  (lukken.  Deinwoon- 

lers  maeken  vuur  door  't  vrijven  van 
ïoutjens  tegen  malkander.   Gebrui- 

ken pijn  boom-takken  voor  kaerfen. 
Jpreeken  vierderley  tael :  de  voor- 1 
ïaemfte  is  de  Mexicaenfche.   Haer  J 
lanzeryen  gaen  wonderlijk  toe.  Zy 
Lomen  te  zaemen  ten  getaele  van 
wee  of  drie  duizend ,  meer  of  min, 

ia  de  grootheid  des  landfchaps.  Rei- 
ligen  voor  af  een  ruim  veld.  Die  den 
lans  aen  voert  gaet  achterwaerds ,  en 
Iraeyt  met  vreemde  bogten  rondom: 

i?elk  d'andere  vier  en  vier  in  't  gelid 
olgende,na-bootzen.  De  tamboers 
laen  op  groote  holle  fpeeltuigen  , 

:n  zingen  liedekens :  die  eerft  d'aen- 
oerder ,  en  voorts  de  gantfche  mee- 
igte  beantwoort.  Ieder  fvvaeyt  een 
/aeyerken :  zommigefchudden  ook 

litgeholde  kalabafTen  »  vol  fteent- 
ïns.  Alle  hebbenze  pluimaedjêh  op 

Ie  kop :  om  d'armen  en  beenen  ke- 
enen  van  zamen  geregen  fchelpen. 
Wonderlijke  potzen  recht  elk  aen. 

1'Een  fpeelt  den  blinden  man ,  d'  an- 
er  den  kreupelen:  d'een  veinftfieh 
loof ,   d'  ander  trekt  een  fcheeven 

ek:  d'eene  lacht  uitgelaeten,  d'an- 
lerfchreit bitterlijk.  Ondemulchen 

uipenzegeduurigcdc<n><jta.  De  mid- 
er  nacht  fcheyt  het  fpel.   In  't  meir 
'uainabo  voede   eertijds  de  koning 
stratamayris  de  bekende  manati  met 
ukken  brood.  De  vifch  quam  uit  de 
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zoo  haefl  
ge- grond  te  voorfchijn 

roepen   wierd  ,   matto  ,  matto  ,   be 
duidende  edel -moedig  :   en  ontfing 
't  voedzel  van  menfchen  handen.  Hy voerde  zomwijl  acht  of  tien  jongens 

op  de  rugge   na  d'  o  ver-kant   des 
meirs.     Doch  ,   eenmael  getroffen 
met  een  pijl  door  eenSpanjaerd,  ver* 
fcheen  zedert  niet  meer.    't  Ondier 
Cafcu gelijk  een  fwart-hairig  varken; 
heeft  een  harde  huid ,  kleine  oogen , 
opene  ooren  ,  gekliefde  klaeuwen 
en  korte  fnuit :  maekt  zulk  een  vree- 

felijk  geluid ,  dat  den  menfch  d'  hai- 
ten  te  berge  rijzen.   Niet  min  wan- 
fchaepen  is  de  vos-aep  ,   die  onder 
de  buik  een  tweede  biyk  draegt ,  tot 
verberging  der  jongen ,  welke  nooit 
te  voofchijn  komen  ,    dan  als  haer 
kolt  konnen   zoeken,   't  Beeft  ver- 

toont 'tlichaem  vaneen  vos,  pooten 
als  menfchen-handen ,  ooren  gelijk 
een  vleer-muis.    Merkwaerdig  is 
donder  handeling  voor  gevallen,  op 
'tjaer  vijftien   honderd   zeven  en 
twintig ,  tuflehen  de  Spaenfchen  be- 

vel-hebber Frans  de  Monteio  en  de 
Nicaragnafche  cacique  Alquinotex.  De- 
fe  honderd  en  tien  jaeren  oud  vertel- 

de, niet  zonder  diep  zuchten:  hoe 
voor  d' aenkomft  der  Spanjaerden fijn 
landzaeten  vreemder  wijze  bytrop- 
pen  om  hals  geraekten  ;   want  zy 
braekten  eerft  ontallijke  wormen, 
waer  op  een  fchielijke  dood  volgde, 

d'  Over-gebleevenen ,  onderlingtwi- 
ftig  ,   leverden  elkander  tweemael 
flag:  wederzijds  bleef  meer  dan  an- 

derhalf honderd  duizend  man.  Doch 

beide  de  onheilen  zijn  geenzints  te 

vergelijken  by  't  moorden  ,  aenge- 
itelt  door  de  Spanjaerden.   Omtrend 

de  zelve  tijd  herbergde  d'ltaliaen  Hie- 
ronymus  benzo  by  een  Nicaraguaes  edel- 

man ,  ervaeren  in  de  Spaenfche  tael. 
d' Edelman  fnaeuvvde  hem  toe.  Wat 

bedrijven  ,  o  Chriflen  ',   de  Chrifienen 
niet.   Naeuwelijx  zettenze  de  voet  bin- 

nen een  Indiaenjche  hutte  ,    ofeifchen 
maiz,  hooning ,  winter-klederen  ,góud, 
zilver  en  een  vrouw  ,  om  te  befwange- 
ren.  Waer  lijk  geen  ondeugender  dr  aen  t 
d'aerd-boodem.  Benzo  viel  hem  in :  de 
c[uaede  Spanjaerden  bedrijven  zomwijl 
onbetaemelijke  fiukken.    \  Antwoord 

lag 
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zomen-,  lag  gereed  :  Waer  zijn  goede  Span- 
jfr/tek  tuf.  jaer([en  >  ik  heb  nooit  dan  hoof  e  hoeven 

"  ia-**  gekent.  Benzo  herhaelde :  waer  om  hebt 
ay  haer  dan  plaets  geruimt  op  Nicara-  , 
gua?  d'Edelmanberigte:  hoe  alk  vol- 

keren rondom  her  in  eed-genoodfchetp 

traden  op  d'  eerfte  kondfchap  van  der 
Chriflenen  aenkomft  :  liever  'tuiterfte 
te  wagen  ,  en  tot  de  laetfle  man  dood  te 

vechten  ,  dan  te  draegen  't  onlijdelijk 

jok,  met  welk,  volgens 't verfpreide ge- 
rucht, andere  landen  door  haer  gedrukt 

wierden.  Men  maekte  dieshalven  pie- 
ken ,pijlen  ,  Jleenen ,  knodzen  en  ander 

krijgs-gereedfchap  gereed.  Toen  het  aen 

de  man  ging ,  bragt  d'  ongewoone  rui- 
tery  zulk  eenfchrik  onder  't  Indiaenfche 
heir-.dat  het  de vlucht nam.  Deverjlrooy- 
de zonden  twee  gezanten  aen  Montejo , 
verzoekende  vrede ;  doch  waer  lijk ,  om 

tijd  te  winnen  ,  en  nieuwe  krachten  tot 
een  tweede  torn  te  verzaemelen  :  welke 

echter  even  ongelukkig  bejlaegde.  Men 
bid  weder  om  vrede :  en  rukt  onder  tuf  - 
fchen  alles  by  een ,  wat  wapenen  voerde. 
Wy  befwoeren  malkander  niet  een  voet 
te  wijken.  Hy  zoude  als  vyand  worden 

ne der-gehakt ,  die  den  Spanjaerd  de  rug- 

ge  bood.  't  Vrouw  -  volk  dejer  raed-jlag 
verkundfchapt ,  bad  ootmoedig  :  liever 
den  hals  te  vlijen  onder  de  Spaenjche 

flaverny  ,  als  ellendig  aen  kogels ,  hon- 
den en  fwaerden  te Jneuvelen.  Zy  kon- 

den immers  'tegen  de  vreemdelingen niet  bejtaen  ?  Maer  wildenze  evenwel 

enkel  voort  met  't  genoomen  raed-Jlot : 
zy  beliefden  dan  eerfl  vrouw  en  kinde- 

ren na  d 'andere  weereld  te  verzenden : 
ten  einde  niet  vervielen  in  handen  der 

gebaerde  bloed -honden.  De  meefie 

(temmen  haelden  over:  'tgeraedzaemft 
lich  van  de  tijd  te  dienen ,  en  voor  Mon- 

tejo te  buigen.  Doch  Jijn  wreede  mif- 
handelingen  veroorzaekten  f  ellekens 
weder  -fpannigheden  :  die  doorgaens 
zuur  op-braeken  :  alzoo  de  muitelin- 

gen ,  tot  de  kleine  kinderen  toe  ,  tuf- 
Jchen  alle  bedenkelijke  pijnigingen  den 

geeft  gaven  :  waerom  zommige  gewel- 
dige handen  aen  haer  zelf  leiden.  Dus 

verre  Benzo.  Eindelijk  volgen  de 

landfchappen  Cofta-rica  en  Veragua. 
't  Eerfte  paelt  ten  oofte  tegen  het 
tweede.  De  Spanjaerden  bevvoonen 
hier  't  vlek  Aranivez  en  'tftedeken 

Carihago  .  't  Land  zelf  is  dorre  en 
bergachtig,gelijk  ook  Veragua:  welker 
inwoonders  fier  genoeg  zijn  :  om  de 

Spaenfche  benden  zomwijl  onder 

d'oogen  te  trekken  :  alsdieongaerne 
d'oude  vryheid  miflchen.  Chrijloffel 

Colonus  ontdekte  defekuft,  op'tjaer 
vijftien  honderd  en  twee  ,  aen  de 
vlekke  Cariari :  voer  de  rievieren  Be- 

ien en  Veragua  met  barken  op  :  be- 
quam  veel  goud  uit  de  mijnen  Vrira, 
en  byzonder  tuflchen  de  wortelen 

van  geboomte  ,  dicht  door  malkan- 

der gegroeyt.  Binnen  d'hoofd-ftad Conceaon  houd  de  Spaenfche  land- 

voogd huis.  't  Stedeken  fanta  Fe 
heeft  een  zilver  -  fmelt  -  plaets.  Car- 
los  leid  niet  verre  van  de  Zuider- 

Oceaen. 
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Merica  ,  verdeelt  in 
Noor  der  en  Zuidelijk, 
blijft  zamen  gehecht 
door  een  reep  lands,op 
hemels  breedte  feven 

mijlfmal,  tiuTchenPd- 
nama  en  Nomhre  de  Dios :  de  weg  by 
Peter  Arias  over  gebikte  rotzen  en 

midden  door  ruig  -  begroeyde  bof- 
fchen  gebaent  ,  loopt  meer  als  eens 
zoo  verre  om.  Eertijds  wierd  dit  ge- 
weftbegrepen  onder  CaftelladelOro, 
alzoo  genoemt  van  Diego  de  Niquefa , 
teroorzaek  aldaer  veel  goud  vond, 
daer  anderzints  Veragua  geheeten 
wierd.  Doch  Cajlella  begreep  al  het 
land,  welk  de  rievier  Darien  ten  we- 

den tot  d'uithoek  de  Gratias  a  Dios 
befloot.  Zedert  zijn  de  paelen  ver- 

leid: te  weten  na 't  ooften  ver  der  uit- 
gezet, en  ten  wellen  afgekort.  Ein- 

delijk is  de  naem  Cajlella  door  Terra 
//mat'eenemael verdooft.  TotTer- 
ra  Firma  behooren  de  fteden  Panama, 
Nomhre  de  Dios  ,  Nata  ,  Carthagena, 
fantaMarthacndela  Hacha.  De  ftad 

Panama ,  van  welk  't  landfchap  de 
naem  ontleent ,  leid  aen  de  Zuid-zee, 
achter  beflooten  door  een  meir,  waer 

uit  ongezonde  dampen  geduurig 
waezemen.  Defltaeten,  getimmert 
ooft  en  weit ,  maeken  geen  ichadu- 
we tegen  debrandende  zonne:  zulx 
by  helder  weder  onbruikbaer  blij- 

ven. Ten  zy't  bouwen  koftelijk  viel, 
en  d'inwoonders  meeil  af  en  aen  vae- 

ren,  zoude  anderzints  de  plaetsop 
een  bequaemer  grond  verleid  zijn. 

De  eerfte  ftichters  koofen  d'ongele- 
gen  boodem  :  om  dat  lanx  de  ftrand 
overvloedige  meenigte  zee-flekjeris 
chucha  gevonden  worden ,  voor  lek- 
kerny  gekookt.  De  ftad  telt  drie  hon- 

derd en  vijftig  houte  huifen ,  fes  hon- 
derd burgers  en  weinig  meer  foldae- 

ten,  behalvendi?  Guineefche  Mooren. 

Een  mijl  buiten  Panama  is  't  vlekke 
CruzlaReal,  by  woefte  Simerons  be- 

woont ,  aen  een  groote  rievier  tegen 

d'hzvenPericos  over.  Drie  wegen  lo- 
pen na  Panama :  d'eerfte  lanx  de  brug- 

ge op  de  ftroom,  welkers  oever  door 
een  modderachtige  kreek  groote 
fterkte  aen  de  ftad  geeft :  te  meer  na- 

dien de  rievier  diep  is ,  en  nevens  de 
zelve  een  water-poel  vol  liezen.  De 
weg  van  Nomhre  de  Dios  is  flecht  en 
zonder  boflèhaedje.  Alhier  vloeyt 
de  beek  Lavendera.  De  derde  toegang 

loopt  over  een  fteene  brug,  en  vlak- 
ke weyden  van  de  haven  Pericos  ftad- 

waerd .  Beide  deze  wegen  konnen 
niet  bewaerd ,  dewijl  een  vlakke 

grond  hebben, en  weder-zijds  akkers. 
In  'toofte  van  Panama  leggen  op  een 
rotze  aen  de  zee  (eyen  koningiijke 
huifen ,  alvvaer  hooge  vuurfchaer  ge- 
fpannen  word.  Vijf  honderd  roe- 

den zeewaerd  leid  een  eiland  hal- 

ve-maens  gewijs,  en  d'haven,  daer 
de  fchepen  ten  anker  zetten  ,  nat 
dat  de  iaft  hebben  op-gebrooken : 

N  n  ander* 
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anderzints  konn en flechts  kleine  bac- 
ken aldaer  vlooten  :  alle  fittenze  by 

ebbe  droog.  Aen  de  mond  vertoont 
fich  een  houte  fchans.  Tegen  over- 

val blij  ven  de  plaetfen  Venta  de  Crwzes, 
Chagre ,  Quebrada  en  Ballano  gefterkt: 
alwaer  anderzints  een  vyand  gemak- 

kelijk konde  landen.   De    meefte 
iwaerigheid   flaet  te  wachten  aen 

Chagre ,  die  ten  weften  beneden  Nom- 
bre  de  Dios  in .  de  Noorder-Oceaen  valt ; 
wantdefe  ftroom  brengt  de  .fchepen 
tot  Venta  de  Cruzes  ,   van  waer  een 

weg  naeuwelijx  vijf  mijlen  lang  op 

'Panama  leid.  De  fpaenfche  waeren , 
beftaendemeeft in  meel,  olie,  twee- 
bak,  laekenen  en  zijde,  worden  uit 
Nombre  de  Dios  herwaerds  gevoert 
lanx  de  gezeide  weg.    Anderzints 
by  winter-tijd  ,   wanneer  tegen  de 
fterke  vloed  van  Chagre   niet  vor- 

deren ,    brengt  men  de  goederen 
te  land  ,   niet  zonder  groot  gevaer 

wegens  gevluchte  Mooren  ,    die  uit 
naere  bofTchaedjen   met    vergiftige 

pijlen  vallen :  en,  zoo  meenig  Span- 
y^ÉTv/ in  handen  krijgen  ,  wreed  om 
hals  brengen  :  ter  oorzaek  voormaels 
van   de  zelve   landaerd  't  uiterfte 
quaed  leeden.  Wegens  deland-togt 
verhaelt  Hieronymus  Benzo  een  merk- 
waerdige  voorval.  Eenfchip  ftak  van 
Dominico  over  na  Nombre  de  Dios  :  en 

fette  eenige  mijlen  boven  die  ftad  de 
muil-efels ,  met  welke  bevracht  was , 
te  land  ,  om  reis  te  vorderen  na.  Pa- 

nama'. De  koop  luiden  hadden  twin- 
tig Moorfche  flaeven  :  ieder,  voor- 

zien van  een  fnoey-mes ,  maekte  een 
baen  door  ruichten  fterk  in  malkan- 

ker  gevlochten.  Op  den  veertienden 

dag  halver-weg  gevordert ,  ontbrak 
deleef-togt:  zagen  tegen  den  avond 
van  een  hooge  top  dikke  rook  :  mid- 
der-nacht  derwaerds  gefpoey t ,  von- 

den d'eerfte  huifen,  welke  geduuren- 
de  de  togt  ontmoeten  :  over- vielen 
de  flaepende  Indiaenen  in  vier  klei- 

ne hutjens.   Defe  op  't  gerucht  ont- 
waekt  fchreeuwden  buiten  gemein 
naer,  guacci ,  guacci ,  beduidende  een 
wild  dier,  dat  zomwijl  by  de  hutten 
in-breekt ,    en  't  volk  verflint :    de 
zelve  naèni  paflenze  ook  den  Chri- 
fienen  toe ,  wegens  gepleegde  wreed- 

heden. Byzondermaekten  de  vrou- 
wen groot  misbaer  :  fchudden   de 

hoofden  miftrooftig  heen  en  weder, 

en  zomwijl  ftietenze  tegen  d'aerde : 
'fchreyden  bitterlijk:  fcheenen  haer 
zelf  van 't  Ie  ven  te  willen  berooven, 
tenzy  verhindert  wierden.  Meeden 

dag  begondenze  te  bedaeren  :   al- 
zoo    de  Spanjaerden   beduiden  ,   zy 

behoefden  voor  geen  leed  te  vree- 
fen  :   wanneer  Hechts  leef-togt  ver- 
fchaften.    Men  bragt  dan   brood , 
fruiten  en  wild-verkens  vleefch  te 
voorfchijn  :    en   zy   vergenoegden 
fich  zeer  wel  met  de  vereering  van 
eenige  mefien  en  zout.    Vier  dagen 
ruften  de  Spaenfche  koopluiden  al- 

hier :  en  geraekten  eindelijk  ,  niet 

zonder  groote  moeyelijkheid  ,  bin- 
nen Panama :  tegen  welkers  uiterfte 

huifen  ,   gebouwt  van  houte  gebin- 
ten ,  met  ried  geftopt  ,  en  pannen 

gedekt  ,   by  volle  maen  de  Zuid-zee 
flaet  :   die  zoo  laeg  wederom  ebt, 
datze  een  moeraffige  ondiepte  twee 

mijlen  verre  ontdekt.  d'Eetwaeren, 
redelijk  koops  te  bekomen,  ismaiz, 
Pé*ruaens  meel,  hoenderen, hooning, 
koeyen  ,  fwijnen ,  oranje  -  appelen  , 
limoenen,  kool, ajuin,  look,latou, 
meloenen  en  allerley  hof  kruiden. 

Rondom  de  voor-genoemde  koning- 
lijke  huifen  leid  een  houte  befchan- 
fing  :  en  een  fteene  flot  terzijde  af. 
d' Hoofd-kerk   heeft  een  biflehop, 

ftaende  onder   d'  artz-bhTchop  van 
Lima.  De  Francifcaenen ,  Dominicaenen 
en  de  monniken  der  orde  de  la  Mer- 

ced bewoonen  prachtige  kloofters. 
Twee  mijl  weftwaerd  blijft  de  veilige 
haven  Pericos  door  drie  eilandekens, 

tamelijk  hoog,  beflooten.  Herwaerds 
komt  de  Peruaenfche  zilver- vloot, 
eer  voor  Panama  ter  reede  loopt.  De 
vloot   beftaet  meeft  uit  weerloofe 

berken,  't  Land  valt  doorgaens  berg-, 
achtig  ,  en  brengt  alienthalven  ftin- 
kende  dampen  voort  uit   drabbige 
poelen.    Men  vind  echter  hier  en 

elders  grafige  weyden  voor  't  vee. De   lucht   zoude   meer    ongezond 
wefen  ,  tenzy  eenigzints  door  de 
wind  uit  zee  gezuivert  wierd.    Van 

hooy-maend  tot  flagt-maend  ftort 
een  geduurige  regen  :  rr*en  heeft  dan 

ook 
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ook  yzelijke  donder-flaegen.  d' In- 
gezetenen jagen  de  vvilde-verkensin 

netten,  uit  't  kruid  nequen  gevloch- 
ten ,  op  een  wondere  wijze  :  zy  fteé- 

ken'tland  aen  brand  :  voordebrartd 
vliethetbeeftnadeneuen.  Behalven 

allerley  ge  vogelt  vliegen  meenigte 
faifanten  en  tortel  duiven.  De  zee 

en  rievieren  zijn  vifch-rijk ,  voeden 

ook  groote  krokodillen,  't  Geboomt 
ftaet  nimmer  blaederloos.  Wilde  kat- 

ten fpringen  van  d'eenQ  tak  opd'an- der.  Voorts  behooren  tot  Panama  de 

kleine  geweften  Careta,  Acla,  Comagre, 
Chiame,  Coyha,  Chame,Cbini,Nata,Tobre, 
Trota,  Huy/ia,Burica  en  Efcorïa,  alwaer 

de  Zuid-zee  met  fpringvloed  door  flo- 
ten in  vlakke  laegten  gevloeyt,  door 

de  zonne  verhard  ,  en  alzoo  zout 
maekt.  Doch  defe  benaemingender 

landfchappen  ,  ontleent  van  de  Caci- 

quen,dieteti  tijde  der  Spaenfche  over- 

komft  gefach  hadden,  zijn  ter  meren- deel verdweenen.    De  tweede  ftad 
»  Nombrede  Dios  had  breede  ftraeten, 

hoogehoute  huifen  en  een  fchoone 

'  kerk:  lag  ooft  en  welt  lanx  de  Noor  der 
Oceaen,  midden  in  een  groot  bofch,  op 
een  waterige  grond,  beflooten  van 

een  moeras  na  der  zonne  onder- 

gang, onder  een  ongezonde  hemel: 
weshalven  veel  volk  aldaer  ftierf. 

De  groiïiers,  die  hier  woonen ,  had- 
den ook  wooningen  binnen  Panama. 

d'Overige  huifen  waeren  meefther- 
bergen  voor  de  vreemdelingen.  Zoo 

haeft  d'handelaers  rijkdom  genoeg 
befaten  ,  vertrokkenze  nae  Spanje. 
't  Land  rondom  leid  aen  veel  oor- 

denpias. De  oranje-appelen,  caflavi- 
wortelen  en  diergelijke  vruchten 
veroorzaeken  fwaere  ziekten.  De 

reede  heeft  weder-zijds  een  rif  rot- 
zen  boven  warmer ,  waer  op  vervallen 
fterkten  leggen.  De  golven  fchieten 

zomwijl  diervoegen  hol ,  dat  defche- 

pen  voor  fes  ankers  ryen.  Ten  00- 
ften  der  ftad  valt  een  verfche  droom 

in  de  haven ;  de  oevers  draegen  fpeel- 

huifen  en  boomgaerden.  Op  'tjaer 
vijftien  honderd  vijf  en  negentig 
vond  Frans  Draek  een  meulen  boven 
de  ftad  :  de  naefte  heuvel  had  een 

wacht-plaets.  Draek  leide  Nombre  de 

Dios  aen  kooien,  mitfgaders  al  't  vaer- 

tuig;'t  geen  vond.    d'Oorfprong  der 1      °     ■     •  7         f    ̂   •        i  •  •     Oorfprong 
benaemmg  Nombre  de  Dios  dientwei-  dernuem 

nighoogerop-gehaelt.  DiegoNicuefa,  Numbrade 
met  drie  zeilen  uit  Carthagenaes  ha- 

ven afgeftoken  na  'tgoudrijk  Feragua, 
wierd  beloopen  van  een  fware  ftorm  : 
zulx  twee  jagten ,  over  welke  Lupus 
de  Olano  en  Peter  Umbria  ftonden, 

weg  geraekten.   Hy  zelf  leed  fchip- 
breuk  :    doolde  lanx  onbewoonde 

ftrand  zeventig  dagen  :  en  hield  het 
nauwernood  te  been  met  wilde  wor- 

telen.   Eindelijk  geraekt  by  Olano, 

d'Honger  nam  temets  diervoegen  toe 
onder  de  Spanjaerden;d2Lt  niemant  be- 
lul  had  ,  om  de  wapenen  te  voeren. 

d'Inwoonders  griefden  met  vergifti- 
ge pijlen  d'uit-geteerde na  wel-geval- 

len.  Van  (even  honderd  vijfentach- 
entig  fchooten  naeuwelix  negentig 
over.  Nicuefafcheeipte  zooveel  volk 

in  een  nieuw  gemaekt  vaertuig ,  als  't 
iadenkonde:  beloofde  d'overigeaf  te 
halen  van  Veragua,  zo  haeft  een  plaets 

bequaem  ter  wooning  ontdekte:ftap- 
te  aen  Puerto  Bello  uit.  Doch  dïndiae-* 

nen    zamen- gerot    benoodzaekten 
hem,nietzonderfwaerverlies,fcheep 
te  vluchten.  Hywend  dan  de  (leven 
na  d'uithoek  Mormor,  beneden  welke 
in  een  haven  liep:  zoo  als  den  voet  op 

d' oever  zette,  riep  fijn  volk  toe:  Sal- tiamoin  tier  ra  al  nombre  de  Dios ,  laet 

ons  te  land  fpringen  in  de  naeme  Gods. 
Men  wierp  hier  een  befchanfing  op 

tegen  d' indruk  van  delandzaeten:en 
noemde  de  fterkte  nombre  deDios-.yan. 
hier  vijf  mijl  weftelijk  leid  Puerto  Bel-  Befchrijving 

lo,  welke  haven  Chrifioffel  Colonus  die  vanFuerto 
benaming  toepafte:ter  oorfaek  naeu- 
welijx  een  bequamer  lanx  de  Noord- 

zee te  vinden  is.  De  goede ankergront 
en  een  kreek,  befchut  voor  alle  win- 

den, verfchaft  veilig  verblijf  aen  aller- 

lei vaertuig.  d'Haven,van  boffchaedje 
omringt,  heeft  binnen  in  de  boezem 
verdronken  land.  Rondom  is  over- 

vloedig ballaft-fteen.  BaptiflaAntoneüi 
ried  den  Spaenfchenkoning,  de  ftad. 
Nombre  de  Dios  herwaers  te  verleggen 

op  een  vlakke  grond ,  aen  de  voet  van 
een  laeg  gebergt :  alwaer  drie  v«rfche 
beken  een  welige  bodem  befproeyen. 
Sijnraedisgevolgr.Aendemond  der 
haven  d,an  wierd  een  fterkte  gebouwt 
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met  vijf  fhikkengefchut  totbefcher- 

ming  der  nieuwe  flad :  en  aen  d'over- kant  een  vafte  toorn  met  acht  halve 

kortouwen.  Voorts  beletten  de  klip- 
pen lanx  de  wal ,  en  dicht  geboomt 

rondom  d'haven ,  het  landen  der  vy- 
anden.  Toen  d'Engelfche  ammirael 
Draek,  Nomlre  de  Dios  in  afTche  leide, 

liep hy  binnen  Puerto Bello:  vond  al- 
daer  tien  huifen ,  behalven  een  groot 

gebouw  voor  de  ftee-voogd,  en  een 
water-flot,  welker  borft-weeringen , 
uit  fwaere  balken  ,  (teenen  en  aen- 

gevulde  aerde  begonden-  te   rijfen. 
d'Engelfche  verbranden  de  begonne 
werken.    Weinig  uuren  na  defe  ver- 

richting flierf  Draek.    Maer  de  Span', 

jaerden  hebben  zedert  't  bouwen  her- vat :  zulx  eerlang  een  ilerke  Radjan 

Phuippe  voor  d'  haven  Puerto  Bello fich  vertoonde.  Ten  wellen  van  Pa- 
nama beiflaet  't  fledeken  Nata  een 

vruchtbaeie  boodem.   De  fmalle  en 

L/mdfcbap  ondiepe  rievier  Darten  geeft  'tland- 
fchap  de  benaeming.   't  Landfchap, 
'buiten gemein  vruchtbaer,  lijd  groo- 
teoverlaft  van  leeuwen  ,  luipaerden, 
wilde  katten  ,  krokodillen  ,  {langen 

en  vleer-muifen ,  op  welker  beet  een 

menfch dood  bloed,  ten  zy  de  won- 
de met  zee- water  geduurig  gebet,  of 

vol  heete  afTche  geflopt  word-    En 
immers  zoo  veel  ongemak  brengt  de 

lucht  by  ,  vergiftigt  door  ftinkende 

dampen  uit  modderige  poelen.  d'In- woonders  zien  ongedacn  ,   niet  an- 
ders of  aen  de  geelzucht  gingen:  be- 

reiken zelden  een  hooge  ouderdom. 

Zygaennaekt :  uitgezondert  dat  de 
mannen  haer   fchaemelijk  lid  ver- 

bergen in  een  kink-hoorn :  zommige 
gebruiken  ook  een  kotoene  dekfel. 

De  vrouwen  draegen  een  fchort ,  han - 
gende  van  de  middel  af  tot  de  knien ; 

doch  d'adelijke  wij  veri  tot  de  voeten. 
De  Spanjaerden  hebben  voorlang  dit 

gewefl  Darïen  geruimt.  Alphonfus  Fo- 
geda  ftichte  alhier  de  flad  Sebaftïaen ; 
doch  wierd  niet  langer  bewoond ,  als 
zedert  de  Spaenfche  ridder  Ancïfus, 

op  't  jaer  vijftien  honderd  en  tien , 
Antiguahouwde ,  en  tot  een  biffchop- 
pelijke  floel  verhefte  :  welke  na  Pa- 

nama is  overgebragt ,  wanneer  Vafchuz 
Nunnez  den  Zuider  -  Oceaen  ontdek- 

Steden 
Sebaftïaen  : 

Antigua : 

B  o  E K*. te.   Zulx  Antigua  derwaerds  verleid 

wierd,  in  't  jaer  vijftien  honderd  en 
negentien :  te  meer  alzoo  op  een  lae- 
ge  oever  van  Darïen  lag  ,   tuffchen 

hoog  gebergt ,  alwaer  de  zon  flerk 
brande  :  en  de  weg  na  de  Zuid-zee , 
drie  mijl  lang  ,  zeer  ongemakkelijk 

viel,  omkoop  -waeren  te  vervoeren. 

Swaerder  ongeval  trefte  't  fledeken 
fanta  Cruz  ,  door  de  Spaenfche  hop- 

man Peter  d'Arias  gefticht ;  doch  by 
dlndiaenen  ten  grond  toe  verwoeft. 
Arias   bouwde  ook  aen  de  Noorder- 
Oceaen  de  flerkte  Acla  ,  namaels  tot 

'  een  flad  gemaekt :  van  welke  niet  is 
overgebleven  ,   dan  geheugenis  des 
beroemde    Vajchuz  Nunnez  ,    aldaer 

onthalfl ,  door  fijn  fchoon- vader  A- rias.   Devoornaemfle  eilanden  lanx 

de  noord-kuft  van  Panama  zijn  Cat- 
tiva  en  Comagre  vol  geboomt ;  doch 

leeg  by  't  water.  De  Pinos  rijft  hoog 
uit  zee  ,  dicht  onder  't  vafle  land.  In 
de  Zuider-Oceaen  ontmoetmen  Tabo- 

ga,  en  de  twee  groote  eilanden  de  las 
Perlas  van  vijfeil  twintig  kleine  om- 

ringt.  Hier  viel  eertijds   gelukkige 

peerl-vangfl.  d'Inwoonders  voeren 
metcanoon  verre  zeewaerdbv  kalm- 

te :   dooken  zomwijl  tien  vademen 

diep:  en  rukten  de  peerl-oeflers  van 
de  grond  en  aen  eikander  vafl-ge- 
groeyt  af.  Doch ,  gefneu  velt  door  de 
5paenfche  wreedheid ,  hebben  plaets 

geruimt  voor  eenige  Moor  en,  die  al- 
daer 't  vee  hoeden  van  haer  meeflers. 

Gedenkwaerdig  is  de  verrichting  , 

welke  fich  onderwon  d'  Engelfche 
hopman  Joan  Oxenham.  Aen-geprik- 
kelt  door  de  buit  by  Frans  Draek  al- 

hier gehaelt,  wende  de  fleven  na  Pa- 
namaes  noordelijke  kufl :  haelde  al- 

hier fijn  fchip  ,  honderd  en  twintig 

ton ,  op  't  drooge :  bedekte  het  onder 

omgehakte  boomen  :  begroef 't  ge- 
fchut :  en  flapt  met  twee  veld  Huk- 

ken   en  zeventig  mannen  te  land. 

dlndiaenen  geleiden  hem  tot  een  rie- 
vier ,    die  in  de  Zuid-zee  uit-watert. 

Alhier  bouwt  hy  een  pynas  van  vijf 
en  veertig  voeten  lang  :  fleekt  na  de 
Zuidz.ee,  en  blijft  tien  dagen  onder 
Tavarequi  ,   een  der  eilanden  de  las 
Perlas ,  leggen.    Eerlang  verviel  een 

Peruaenfche  bark  ,   met  feiïig  dui- 

zend 
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zend  (tukken  gouds  ,  veel  wijn  en 
brood,  in  fijn  handen:  endaegshier 
aen  een  tweede  van  Lima,  voerende 
honderd  duizend  ftukkenin  zilvere 

baeren  :  bequam  ook  ettelijke  peer- 
len.    Aldus  verrijkt  keert  te  rugge. 
De  ftee-voogd  over  Panama  hier  af 
verwittigt,  werpt  honderd foidaeten 
in  vierbarken,  behalven  een  merke- 

lijk aen-tal  Moorfche  roeyers  ,  om 
meer  te  fpoeden.  Joan  deOrtega  had 

't  bewind.   Defe  kreeg  op  Tavarequi 
kondfchap  ,   wat  ftreek  d' Engeljche 
hadden  gezet  :  loopt  na  de  rievier 
werwaerdszy  gezeik  waeren;  doch 
alzoo  de  zelve  met  drie  armen  in  zee 

vale,  zoude  niet  hebben konnen  gif- 
fen ,  by  welken  arm  opvoeren  ;  ten 

zy  by  ge  va!  uit  driftige  hoender- ve- deren in  de  mond  der  kleinfte  arm 

oordeelde  by  d' 'Engeljche  geplukt  te 
zijn.  Herwaerds  dan  roeyt  hy  :  en 
vind   ten  vierden  dag  de  Pinas  op 

't  droog  gehaelt ,  by  fes  man  be  waert : 
en  in  de  zelve  niet  als  eenige  leef- 
togt.   Een  der  fchild-wachten  wierd 
onder  de  voet  gefchooten  :    de  vijf 
overige  vluchten.    Ortega  volgt  kort 
op  de  hielen :  ontdekt  een  half  mijl 
van  de  flrand  een  hutte  uit  takken 

gevlochten  ,  alwaer  de  roof  fchuil- 
de  :  en  voertze  gefwind  na  de  bar- 

ken. Terwijl  met  dit  werk  befig  was, 
valt  hem  Oxenham,  geftijftvan  twee 

honderd  lndiaenen  ,  woedend'  aen , 
met  ongelukkige  ukflag  ;   want  de 
Spanjaerd  diende  fich  van  een  dicht 

bolïchje  ,   waer  uit  zulk  een  tegen - 
Weer  bood.  dat  elf  Engeljche  dood, 

en  zeven  gevangen  bleven  ,  doveri- 
ge  vluchten.    De  gevangens  berich- 

ten :  hoe  zy  onderling  twifleden  over 
de  verdeeling  der  buit,  waerom  zoo 

lang  zammelden:  hoe  en  waer  'tfchip 
lag.  De  ftee-voogd  van  P^am^  deed 
de  weet  aen  Nombre  de  Dios  :  men 
mant  aldaerterilond  vier  zeilen,  die 

't  gedekte  fchip  en  begraeven  gefchut 
af-haelen:  d'EngelJche ,  befig  metca- 
nooen  toe  te   ftellen  ,   om   ergens 
een  bark  af  teloopen  ,  over  vielen : 
en  na  Panama  voerden:  alwaer,  uit- 
gezondert  weinige  jongens  ,  wreed 
aen  kant  geholpen  zijn.    Ten  oo 

ften  van  Panama  leid   't  landfehap 
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Carthagena  ,   welk  defe   benaeming   Be/ebt^ 
van  d'hoofd-ftad  ontleent:  is  vol  ?'Jfyn heuvelen, vailey en  en  geboomt,  waer  jiaTcZ 
uit  verfcheide  aengenaeme  gommen  tha&em- 
druipen  :  levert  lange  peper  fcher- 
per  als  de  Oofl-Indifche ,  fruit  en  op 
eenige plaetfen  goud.  d'Inwoonders 
lijden  groote  overlaft  van  de  tijgers 
en  flangen.  Voor  de  Spaenfche  over- 
komft  was'tiand  buiten  gemein  volk- 

rijk,   't  Gebruikte  voor  haer  fchae- 
melheid  een  kotoenekleedje:pronk- 
te   'taengeficht,  armen  en  beenen 
met  goude  banden  ,    peerl-fnoeren 
enfmaragden.  De  vrouwen  trokken 
nevens  de   mannen    ten    oorloge: 
fchooten  vinaig  en  gewis  vergiftige 
pijlen.    Martyn  Ambijus  kreeg ,    op 
'tjaer  vijftien    honderd  en  negen \ een  dochter  gevangen ,  die  acht  en 
twintig  Spanjaerdenxet  dood  had  ge- 
grieft.  Tot'tiandfchap  Carthagenabe- 
hoord  ook  'tgeweft  Vraba  diervoe-    Gewjl gen  vruchtbaer  ;  dat  alle  Spaenfche  ymbl. 
boomen  en  zaeden ,  herwaerds  ge- 
bragt ,  gelukkiger  waflchen  dan  in 
Spanten  zelf.   Andeizints  heeft  ook 
haer   eigen    vruchten.     De   grond 
draegt  overvloedig  pijn-  en  palm- 
boomen,  welker  zamen- gebonden 
blaederen  voor   beeiemen  dienen. 
De  boom  guaïana  geeft  zerp -zoete 
limoenen  :  de  guarauana  groote  ci- 

troenen :  de  mameis  een  vrucht  niet 
ongelijk    den   oranje  appel;  doch 
fmaekt  als  meloenen  :   en  d'  houos 
fmaekeiijke  pruimen.  Uit  de  hooven 
graeitmen  de  voedzaeme  wortelen   ̂ ortd 
batata  :  hebben  een  ftruik  vol  dor-  ̂ «. 
retakjens,  en  hechten  fich  met  nieu- 

we veefèltjens  in  de  aerde,  die  tot 
wortelen  groeyen  van  veerlerley  ge- 
daente  ,  alle  buiten  geel  en  binnen 
melk  -  zappig  :    draegen    bloemen 
bleek -groen,  dan  midden  wit,  niet 
ongelijk  den  klokjens ,  welke  einde- 

lijk tot  een  zaed-rijke  knop  fluiten. 
Men  braed  defe  wortelen  onder  hee-- 
teaflche  :  overtreffen  de  Europifche 
knollen.  Geftampt  en  op.water  gezet, 
tot  het  over  gilt,  maekt  een  drank, 
waer  aen  fich  d' lndïaenen  dronken 
drinken.    Vorders  heeft  Vraba  veel 

-wild  en  vifch.  In  de  bofichen  ioopen 

tygers,  leeuwen  en  vreemde  wan- 

Nn  3 
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Abibe. 

'  fchepfeis,  zoo  groot  gelijk  een  os,  , 
hebben  olifants- muiten ,  paerde-voe- 

ten ,  en  hangende  ooren.  't  Geboomt 

grimmelt  van  vogelen.  Lanx  d'oevers dermeiren  onthouden  haermeenig- 

te  paeuwen  ,  faifanten  en  papegaei- 
jen  :  welker  zommige  grooter  zijn 

als  kapoenen,  andere  kleinder  dan 

muïTen.  Tegen  Vraba  floot  't  gebergt 
Abibe  ,  welkers  lengte  weftwaerd 
noch  onbeken-d  blijft.  De  breedte 
haelt  elders  meer  ,  elders  min  dan 

twintig  mijlen.  Heeft  onbruikbaere 
wegen  voor  de  paerden.  De  toppen 

leggen  onbewpont.  In  de  valleyen, 
veel  en  ruim ,  onthield  fich  meenigte 

van  volk ,  welk  overvloedig  goud  be- 

zat,verzaemelt  uit  de  beeken  van  ho- 

ge kruinen  weftwaerd  neder-geftort. 
'tRegent  hier  de  meefletijd  des  jaers: 
zulx 't  reizen  onmogelijk  foudezijn, 
indien  niet  de  beuke-boomen  zacht 

en  droog  hout  allenthalven  verfchaf- 
ten ,  tot  groot  gerijf  der  reizigers , 
om  fich  te  droogen ,  alzoo  terftond 
de  vlam  vat.  Aen  de  voet  van  dit  ge- 
bergt  ten  zuiden  leggen  degeweften 

Landfchap-  Tatabe ,  eertijds  by  ftrijdbaere  land- 
penTata.be,  aertj  bewo0nt  ,  del  Guaca  en  Zenit. 

werwaerds  allerwegen  de  lijken  ge- 

bragt  wierden ,  en  koftelijk  begrae- 
ven.  Uitdefegraf-ftedenhaelden^ 

Spanjaerden  namaéls  onwaerdeerlij- 
ke  fchatten.  By  ooften  Carthagena  is 

de  valleye  Zamba  ,  en  vorder  het 

gewefl  Mopox.  Carthagena  (  alzoo 
geheten  ,  eenfdeels  ter  oorzaek  op 

een  zand-rif  tegen  d'  haven  ,  waer 
voor  't  eiland  Carex  zich  om-kromt, 
even  als  deSpaenfche  ftad  die  de  zei 
ve  naern  draegt  :  anders-deels  dewijl 
d'eerftebevolkers  binnen  Carthagena 
in  Spanje  burgers  waeren)  is  gefticht 

op  't  jaer  vijftien  honderd  twee  en 
dartig ,  door  Peter  de  Heredia  ;  doch 
kreeg  haer  volkoomen  beflag  van 

Georgius  Robledo,  achtjaer  na  d'eerfte 
grond-legging.  Defe  biiTchoppelijke 
hoofd-ftad  word  ten  noorde  befpoelt 
van  de  Noord-zee  over  een  vlak-on- 
diepe  grond:aen  de  land-zijde  vloeyt 
de  zee  door  een  naeuwe  boezem  ne- 

vens de  ftad  na  't  meir  Canapote,  welk 
met  d'Oceaen  te  gelijk  ebt  en  vloeyt : 

en  by  beurtige  verwifteling  't  water 

looft  of  ontfangt  door  twee  verwulf- 
de  pijpen  van  een  lange  brugge,  die 
Carthagena  vaft  maekt  aen  de  vaite 
kuil.  Meer  als  vijfhonderd  huis  ge- 

zinnen bewoonen  huifen  uit  fleen  ge- 
timmert  in  gefchikte  orde ;  want  de 

ftad,  lang-werpig  vierkant ,  word  ver- 
deelt in  fes  en  twintig  ruime  ftraten : 

vier  ftraten  zijn  fes  honderden  twin- 
tig fchreeden  lang.  Achter  ieder  huis 

leid  een  hof.  De  kerk  fteekt  boven 

d 'andere  gebouwen  uit.  Het  kloofter 
van  de  Dominkaenen  is  prachtig  ge- 
timmert.  De  Francifcaenenhetenhzer 

niette  goed:te  meer  nadien  een  twee- 

de gefticht  over  de  brugge  op 't  vatte 
land  bewoonen.  't  Tol-huis  en  paleis, 
daer  de  hoogde  vuur  fchaer  van  het 
landfchap  Carthagena  wordgefpan- 

nen,  zijn  beziens-waerdig.  d'Haven heeft  twee  inkomften :  de  voornaem- 
fte  leid  een  half  mijl  ten  ooften  der 
ftad,  de  weilelijke  la BocaChica eens 
zoo  verre  :  beide  gevaerlijk  wegens 

blinde  klippen  .  Toen  Frans  Draek, 
op  't  jaer  vijftien  honderd  vijf  en 

tachentig  ,  Carthagena  ftormender- 
hand  bemagtigde,  lag  de  ftad  rondom 
befchanft  ,  behalven  twee  fterkten 

tot  nader  verzekering,  't  Eene  flot 
befloot  de  enge  mond  des  havens 
met  een  fterke  keten.  Dicht  byftond 

d'abdye  ,  aen  Francifcus  toe- gewijd, 
binnen  weerbaere  muuren.  Zedert 

zijn  verfcheide  hoorn  werken ,  fterk- 
ten en  toornen  gemaekt  :  om  alle 

vyandlijke  indruk  te  fluiten.  De  ftad 
verrijkt  hand  over  hand  ,  door  de 

vaert  op  Spanje,  't  overwinteren  der 
Peruaenfche  zilver- vloot,  en  by  zon- 

der wegens  de  rijke  toe -voer  uit 
Nieuw-Granada  lanx  de  rievier  Mag- 
dalena.  't  Eiland  voor  de  haven  was 

bewoond  by  vifTchers  ,  toen  de  Span- 
jaerden aldaer  uit-ftapten  ;  doch  te- 

genwoordig zijn  geen  voetftappen 
der  zelve  te  vinden  ,  maer  alle  om- 

gekoomen  ,  of  na  woefte  piaetfen 
gevlucht  voor  de  Spaenfche  magt : 
hoewel  anderzints  't  volk  hier  en 
rondom  her  fier  genoeg  was  ,  om 
een  kans  te  waegen .  De  vrouwen 

hielden  gemeenlijk  haer  mannen  in 

denftrijdgezelfchap  :  enbovenaen 
deftandaerden  hingen  debeenderen 

van s 
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van  doorluchtige  oorlogs  -  helden  : 
om  de  vechtende  tot  moedigheid  op 
te  wekken.  Zy  gebruikten  vergifti- 

ge pijlen ,  fteene  fwaerden  en  pieken 
uit  palm-takken.  Zy  voerden  met 
haer  den  afgod  Chiappen  :  aen  welken 
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fijn  naem 't  gewefl  over.  De  rievier, 
welke  grootheids- halve  Rio  Grande 
of  Magdalena  geheeten  word  ,  ter 
oorzaek  op  den  dag  aen  die  fantinrie 
toe-gewijd  ,  ontdekt  is  ,  Hort  dier- 
voegen    tot   de  Noor  der  -  Oceaen  in , 

levendige  kinderen  offerden  ,  als  de  drie  en  twintig  mijl  by  ooflen  Car- 
krijg  zoude  aen-gaen.  't  Vleefch  ver-  thagena:  dat  fijn  vloed  twee  mijl  breed flrekte  ten  vroolijke  maeitijd  :  met  /  en  tien  lang  door  de  zee  boord ,  en 
't  bloed  wierd  het  beeld  befmeert. 
Indien  zeeghaftig  te  huis  keerden  , 
maekten  fichvroolijk  inallerleyuit- 
gelatendheid:men  danfle  ,zong,keel- 
de  gevangenen  ,  beflreek  Chiappens 
beeltenis  met  brein  en  bloed  .  Indien 

de  nederlaeg  hadden ,  bedachten  een 

nieuw  offer :  Om  den  afgod  te  verzoe- 
nen. Doch  Qarthagena  heeft  nu  en  dan 

geen  kleine  aenfloot  geleden.    Het 
was  naeuwelijx  voltrokken ,  wanneer 

vijf  .Franfche  roof-fchepen  de  flad 
aen  kooien   leiden.    Een  Spaenfch 

boots-gezel,.  uit  laft  des  flee-vcogds 
gegeezelt,  kropte  de  fpijt  op  :  trok 
over  Spanje  na   Frankrijk  :   geleide 
de  gezeide   zeilen   na   Carthagena: 
en  koelde  fijn  moed  aen  den  ftee- 
voogd ,  dien  hy  uit  den  flaep  wekte, 
de  geezeling verweet,  endoorftak. 
De  buit  by  de  Franfche  weg-gedrae- 
gen  bedroeg  meer  dan  ander- half- 

honderd duizend  dukaeten.  De  min- 

der ftedenin  'tlandfchap  Carthagena 
Zi]n  fan  Jago  ,  Villa  de  Maria,  Janta 
Cr  uz  de  Mop  o  x  Aen  de  rievier  Magda- 

lena  en  weinig  hooger  'ttol-huis  Ba- 
rancade  Malambo.  San  lago  is  boven 
alle  vermaerd  wegens  eenkoflelijke 

verfch  water  behoud.  De  ravelingen 
veroorzaeken  groot  gevaer  voor  de 
fchepen.  In  de  mond  leid  een  eiland, 
weik  de  rievier  verdeelt  :   de  wijd- 
fle  uit- watering  en  meefl  bevaeren 
flroomt  na  de  zijde  van  fanta  Mar- 
tha.  Twee  maendenbrengenze  zoek 
met  roeyen  en  lijn  -trekken ,  die  de 
koop  waeren  defe  flroom  op-voeren 
na  Nieuw  -  Granada  :  daerze  binnen 

drie  weeken  af-drijvert.    't  Dondert 
ën  biixemt  hier  vreefelijk  ,    meefl 
van  midder- nacht  tot  morgens.    In 
winter -maenden  valt  fwaere  regen, 
weike   by  'tgebergt  neder -geüort 
den  flroom  krachtig  doed  fwellen. 

'tLandfchap  fanta  Martha  lang  drie   'tzand 
en  feflig  mijl,  en  bykans  even  breed ,  f™** 
floot  ten  weflen  tegen  Carthagena : 
en  vervat  de  mindere  geweflen  Po- 
zigueica ,  Betoma ,  Buritaca ,  Qhimila , 
vol  fchoon  vrouw -volk  en   flerke 

mannen,  en  't  machtig  Tair on a  ,  ge- 
duurig  in  wapenen  tegen  de  Span- 
iaerden  ,   gelegen  aen  de  voet  van 

't  hoog-gebergte  herras  N  evadas ;  wel- 
ker befneeuwde  toppen  dartig  mijl  Mvad**. 

zeewaerd  gezien  worden  :   en  fich 
voort  flooten  met  een  geduurig  ver- 

Martba* 
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balzem ,  welke  alhier  valt :  word  ge-    volg  door  Peru  en  Chili  tot  de  flraet 
naemt  tolu,  en  verzaemdt  in  een 

lepeltje  fwart  wafch ,  geplakt  oneer 
I  gat  gefneeden  door  de  fchors  van 
laegepijn-boomen :  byheetezonne- 

Magellanes  toe.  Dit  gewefl  is  ont- 
dekt en  ten  deelen  ingenoomen ,  op 

'rjaer  vijftien  honderdvier  en  twin- 
tig ,  by  Roderic  de  Baflïdas  ,   in  den 

fchijn  traent  een  goud-  geele  vocht  j  flaep  door  fijn  eigen  volk  vermoord 
niet  min  liefelijk  riekende ,  alsheel- 
zaem.  Nergens  een  kleinder  gewefl, 
waer  uit  zoo  veel  beeken  en  groote 
/rievieren  vloeyen.  Boven  Popayan 
onder  Mopox  ftort  de  flroom  Cauca 
in  Magdalena.  De  vloed  Zenu  deelt 

haer  benaeming  'tlandfchap  mede, 
en  maekt  met  de  mond  een  bequae- 
me  haven  ,  alwaer  veel  zout  valt. 

Darien  loopt  tuffchen  Panama  en  Cart- 

hagena 'm  d'inwijk  Vraba,   en  geeft 

Omtrend  de  zee-kufl  barnt  de  zonne 

onlijdelijk  -.  binnens  lands  veroor- 
zaeken de  fneeuw-bergen  nijpende 

koude,  Geduurende  dherffl  rnaend 

en  wijn-maend  vallen  groote  flag-re- 
genen  :  anderzints  blijft  het  droog 
weder :  en  waeyen  meefl  ooftelijke 
of  noord-ooflelijke  winden.  De  land- 
winduithet  weflen  brengt  zomtijds 

eenig  water  by.  Van  't  gebergt  fteen- 
achtig-onvruchtbaer   florten  veele 

bee- 
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beeken  en  rievieren.  Door  harde 

ftormen  verdort  't  gras  en  't  gezeyde 
op  de  velden.  Oranje -appelen  ,  li- 

moenen, granaeten  en  druiven  flae- 
gen  tamelijk  wel,gelijk  ook  de  Spaen- 

iche hof-vruchten.  Duiven  >  party  - 
fen ,  konijnen  en  inzonderheid  vifch 

geven  groote  vervulling,  't  Verdient 
geen  gemeine  verwondering  2  te  be- 
fchouwen  tot  twintig  ellen  onderwa- 

ter de  vüTchen  by  duizenden  fwem- 
mende ,  voornaementlijk  in  de  haven 
fanta  Mart  ha.  Weshalven  eertijds 
Janx  de  ftroomen  en  zee  veel  vif- 
fchers  woonden,  die  met  netten,  uit 

taeye  kruiden  gevlochten  ,  en  aen 
kotoene  touwen  valt  gemaekt ,  zoo 

veel  vingen  :  dat  ook  haervangfl:  on- 
der de  nabuuren  verruilden.  Deleeu- 

wen, tijgers  en  beiren  houden  't  land 
onveilig.  Buritaca  levert  goud :  Taï- 
rona  heilzaeme  fteèn  tegen  het  bloe- 
clen  en  graveel ,  mitfgaders  marmor, 

jafpis,  porphyr  en  goud:  'tdalTunia efmarauden.  Dit  gefteent  plagt  eer- 
tijds in  grooter  achting  te  zijn  ,  als 

zedert  America  groote  meenigten  uit- 
leverde. Acojla  verhaelt :  hoea^»  Span- 

jaerd  de  prijs  van  twee  efmarauden 
onder-focht  by  een  Italiaenfche  juwe- 

lier :  die  d'een  fchatte  op  honderd , 
en  d'ander  op  drie  honderd  dukaten ; 
doch  als  hy  een  kift  vol  zag,  zeide: 
nu  is  ieder  flechts  een  dukaet  vvaer- 

dig.  Zulx'tkleedenhulzel,welkde 
Roomfche  jonk- vrouw  Ltelia  droeg, 
op  vier  honderd  duizend  dukaten, 

wegens  efmarauden  -  borduurfel ,  ge- 
zet ,  dufdaenigen  prijs  tegenwoordig 

niet  zoude  haelen.  Dit  gefteent  ver- 
fterkt  't  gezicht  wonderbaer  :  wes- 

halven de  kaizer  Nero  't  bloedig  ge- 
vecht van  fcherm-meefters  in  een 

efmaraud  befchouwde.  Zy  word 

goed-gekeürt  tegen  de  vallende  ziek- 
te, d'  Indiaenen  draegenze  als  noch 

door  de  neus.  d'Aengezichten  der 
afgooden  pronken  ook  met  de  zelve. 
Groeyen  in  fteen-rotzenlanx aders, 

niet  ongelijk  't  kriftal :  krijgen  allens- 
kens  een glinfterende  groenheid.  De 
alder-grootfte  ,  huiden -daegs  be- 

kend, houd  Genua'vci\\oo<g£.  achting. 
De  efmaraud-pielaer  ,  ten  wonder- 

lijk cieraed,  binnen  Hercules  tempel 

in  de  ftad  Tyrus  geveftigt  ,  en  wijd 

uit-  gekraeyt  onder  d' oudheid  ,  zal 
buiten  twijfel  niet  meer  geweeft  zijn 
als  een  doorluchtige  groene  fteen  : 
en  licht  van  de  zelve  (toffe  ook  de 

zuil  door  d' Arabifche  koning  Mira- 

mamolines    op -gerecht  in  d' hoofd- kerk tot  Cordua.  De  koftelijke  prijs 
der  efmarauden  maekte    GonzaLvus 

Simenez  ftee-voogd  over  fanta  Mar- i 
tha  gaende  ,  om  die  te  zoeken  :  hy 
fet  dan  met  twee  jagten  en  vijf  en 
veertig  Spanjaerden  de  ftroom  Gayra, 
op  :    ontmoet  den  cacique  Bagotta, 

wien  veel  goud  af-perfte :  vordert  tot 
't  dal  Teffuca ,  alwaer  Sïmandoca  gefach 
voerde.  Defe  geleide  Simenez  drie  en 

twintig  mijl  verder  tot  een  efmaraud- 
rotze,  van  welke  ten  hoogften  ver- 

rijkt te  rugge  keerde,  't  Gerucht  der 
gevonde  fchat  ,   wijd  en  zijd  ver- 
fpreyd,  hielp  verfcheideopdegang. 
Onder  andere  oo^Peter  di  Lugo  land- 

voogd over  Terra  Firma.  Hy  ontboot ' 
uit  Carthagena  hulp-benden  :   floeg, 
niet  zonder  noodwendig  krijgs-ge- 
reedfchap  ,  den  weg  in  na  Bagotta : 

die  gewaepender  hand  tegen -ftand 
bood ;  doch  raeuwelijk  onthaelt  be- 

dong vrede  voor  veel  goud.  Niet  min- 
der hield  diLu^o  als  fijn  woord.  Hy 

liep  dan 'tgeweft  rondom  her  af,  met 

diepe  voetftappen  van  d'  uiterfte  ver- , woedheid  :  en  voerde  een  onwaer- 
deerlijke  fchat  gouds en  efmarauden 
na  fanta  Mart  ha.    Eerlang  quamen 

ook  de  Welfaren,  Hoog-duitfche  ede-  * 
len  uit  Venezuela ,   welke  ftad  kaizer '{ Car el  de  vijfde aen haer verpande,  op 

'tjaer  vijftien  honderd  en achtien,  te 
voorfchijn :  dwarften  debefneeuvvde 

bergen  van  fanta  Martha  met  Indiaen- 
fche  gidzen  :  en  groeven  veel  efma- 

rauden in  de  valleye  Funia.    Doch 

d'ingezeetenen  ,  verfchrikt  voor  de 
vreemdelingen  hingen  haer  zelf  by 

meenigten  op ,  uit  wanhoop.  Ander- 
zints  ftrijdbaer  genoeg  en  boven  an- 

dere konftig :  maeken  cierlijk  kotoé-  ■ 
ne-tapijten  vol  geheelde  tijgers ,  leeu- ' wen  en  arenden.    De  wanden  der 

huifen  zijn  veel-vervig  befchiidert; 

de  vloeren  beleid  met  matten  ,uitbie-- 
zen  aerdig  gevlochten.  Zy  leven  niet 

alleen  by  vifch ,  wild  en  menfchen- vleefch; 
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i  vleefch  ;   maer  ook  by  de  wortelen 
ages.,  fmaekende  als  kaftanien  ,yuca> 

maiz ,  batata  en  cacavï.   d'  Hoof  ftad 

;  Santa  Martha ,  die'tlandfchap  de  be- 
naeming mede-deelt,  isgebouwtaen 
de  Noor d-zee ,  welke  aldaer  een  ruime 

en  veilige  haven  maekt ,  onder  't  be- 
fchut  van  hooge  bergen  en  twee  ei- 

landen :   heeft  een  biflchoppelijke 
ftoel  en  fchoone  hoofd  kerk :  de  hui- 

fen  beftaen  uit  ried  ,  en  zijn  gedekt 
met  palmiet  bladeren  :  weinige  drae- 

gen tichels,  d'  Haven  is  zonder  fterk- 
te ,  ter  oorzaek  hier  geen  handel  valt, 

dan  met  d'lndiaenen  ,  die  aerd-werk 
en  kotoene- kleden  te  markt  bren- 

gen. En  dewijl  zelden  eenig  Spaenfch 
zeil  herwaerds  de  flevenwend,  ver- 

valt de  plaets :  te  meer ,  nadien  voor 
alle  vyandlijke  indruk  bloot  leid.  Ge-  j 
lijk  dan  de  Franfche  ,  en  naderhand 
ook  d Engelfche  ,  eens  onder  Frans 

Draek ,  en 'sjaershier  aen  onder  An- 
tonïus  Sherley ,  de  ftad  pionderden  en 
verbranden.   De  mindere  ftedekens 

'in  't  bifdom  fanta  Martha  zijn  Tene- riffe ,  nevens  de  rievier  Magdalena , 
en  Tamalameque  anders  ook  genaemt 
Villa  de  las  Palmas,  gelegen  op  hooge 
fteenachtige  grond  ;  tmTchen  welke 
vlakke  weyden  voor  hoorn  -  beeften 
rondom  in  dichte  boflchaedjen  ver- 
fchuilen  ,  behalven  de  ftaende  poe- 

len, door  over-ftroomen  van  de  rie 

vieren  gemaekt.  Op  d' oevers  woo- 
nend'ingezeetenen,  gewend  te  flae- 
pen  of.dronken  te  drinken.  De  poe- 

len leveren  veel  vifch  :  voeden  ook 

krokodillen  en  de  vreefelijke  manati , 
te  vooren  befchreeven.    Het  ftede- 
ken  Ocanna  heeft  een  binnen  -  land- 
fche  haven  ;    en  Ramada  ,   eertijds 

Nieuw-Salamanca ,  aen  de  voet  des  ge- 
bergte N evadas  overvloedig  koper. 

Cuidadde  los  Reyes  in  de  valleye  Uparï 

beflaet  d' oever  der  geweldige  rie- 
vier Guatapori.  Van 't  begin  der  win- 

ter-maend  tot  bloey-maend  tempe- 
ren d'oofte-winden  d'hette ,  ander- 

2ints  ondraegelijk.    Voorts  veroor- 
zaekt  de  geduurige  regen  zinkingen 
en  derden-daegfche  koorts.  Deland- 
aerd  rondom  woeft  en  ftrijdbaer 
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heeft  nooit  geboogen  onder  't  Spaen- 
fche  jok :  en  los  Reyes  is  onmagtig ,  om 
te  bedwingen.  De  boom  xagua  brengt  wichten 
vruchten  voort  gelijk  boonen ,  fmae- 

kende als  rozijnen.  De  boonen  ge- 
droogt  en  gemaeien  leveren  voed- 
zaem  brood.    De  wortel  fcorzonera 

geneert  de  (lange -beeten.   d'Indiae- 
nen  eten  ten  2 elven  einde  't  hoofd  en 
ftaert  der  (lang  :  zuigen  tabak  tegen 
de  zinkingen  ,  fnuiven  'tpoeyer  by 
de  neus  gaten  in  ,  en  drinken  't  zap 
om  afgang  te  maken.  De'  rievier  Pa- 
lomino,  genaemt  na  een  Spaens hop- 

man ,  die  met  fijn  paerd  aldaer  ver- 

dronk ,  flort  uit  't  gebergte  Nevadas , 
gelijk  ook  Guatapori  ,    wiens  water 
zinkingen  en  bloedige  ftoel  gang  ver- 
oorzaekt.    De  ftoel-gang  word  ge- 

holpen door  'tzeive  water,  gedron- 
ken met  geftampte  kanneel.  In  Gua- 

tapori vallen  verfcheide  andere  ftroo- 
men  ,    onder  welke  Qefar  ,  Badillo 
groen,  diep  en  vifchrijk.  Omtrend 
de  ftad  los  Reyes  ftaen  tufTchen  de 
fteen-klippen  drie  groote  water  put- 

ten drie- hoeks -gevvijs;  alwaer  een$ 
yzelijke  flung  fich  onthoud,  die  (vol- 

gens 't  gevoelen  der  inwoonders)  dui- zenden menfchenheeft  verflonden: 
weshalven  niemand  hierom  ftreeks 
derft  woonen.    De  nieuws -gierige 

Spanj aer den  hebben  't  geheim  na  ge- 
vorfcht  :   hoorden  wel  yzelijk   ge- 
druifch  in  de  putten  ;  maer  zagen 
nooit  de  flang.    Men  vind  dicht  by 
pek  en  teer- fonteinen ,  die  zoo  klee- 
ven ,  dat  de  fterkfte  vogel  vaft-blijft. 
't  Stedeken  de  la  Hacha  leid  op  een  stekkende. 

heuveltjen   duizend  fchreeden  van  '*«***•' de  Noord-zee  ,  aen  een  onbefchutte 
haven  tegen  de  noordelijke  winden, 

''t  Heeftzout-pannen,  en  vruchtbaer land  rondom  :  telt  ontrend  honderd 

huifen ,  eertijds  dicht  bewoont  door 

peerl-vsflchers ,  die  voor  'tnaeft-ge- 
legen  vlek  Rangher  ia  plagten  te  dui- 

ken,   d' Engelfche   ammirael  Draek verbrande  de  la  Hacha ;  ter  oorzaek 

voor  brand-fchatting  de  peerlen,  by 
de  ftee- voogd    aengebooden  ,  niet 
wilde  nemen  tegen  vier  en  twintig 
duizend  dukaeten. 

•vreemde 

water- 
putten: en 

mteinen. 
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Onzalo  Ximenez  de  Quefada , 

,  door  Peter  Ferdinand  de  Lu- 

go  afgefchikt ,  om  delande- 
ryen  lanx  de  rievier  Mag- 

éakmm  ontdekken ,  reifde  ter  refch- 

rer-hand  met  groote  moeyelijkhe- 
den;want  niet  alleen  de  ruig-begroey- 

de  boftchaedjen  ,  flibberige  moeraf- 

fen  en  diepebeeken  den  weg  bekom- 
merden ;  maer  ook  d'inwoonders, 

die  op  hen  ;  uit  haer  hinder-laegen 

allerwegen  gewaepend vielen,  ein- 
delijk geraekt  hy  tot  Tora  ;  wiens 

naem  veranderde  in  Pueblo  de  los  bra- 

cos  ,  dewijl  te  dier  plaets  vier  revieren 
te  zamen  vloeyden.  Alhier  wierpen 

ook  de  Brigantins  ,  volgens  laft  den 

ftroom  opwaerds  gevaeren  ,  d' an- 
kers in  de  grond,  't  Geraedzaemft 

te  o  ver-winteren  :  aengezien  dege- 
fwolle  flroomen  't  land  rondom  plas 
fetten.  Ximenes  bemerkende  ,  hoe 

d'  Indiaenen  zout  aen  korrelen  na  bo- 
ven voerden  ,  en  wederom  zout , 

tot  brooden  geftolt,  benedenwaerd 

bragten ,  maekte  gifling  :  dat  't  land 
bewoond  moeftieggen.  Byhandzae- 
mer  weder  dan  na  't  gebergt  Opon 

op-gekraemt  ,  vond  achter  't  zelve een  geweft  vol  ziltige  fonteinen  , 
die  'tzoud-brood  leverden  :  en  wei- 

nig verder  't  landfchap  ,  beheerfcht 
by  de  cacique  Bogota.  Defe  ftelde  fich 
te  weer ;  doch  ,  verfchrikt  door  de 

flag  der  vuur-roers ,  vluchte.  Met 
Bogota  lagen  de  Panches  ,  van  hem 

door  een  kleine  berg  af-gefchei- 

den  ,  geduurig  over  hoop.  Onver- hindert  trok  Ximenes  door  haer  land , 

en  de  valleye  la  Trompetta  ,  tot  een 

hooge  kaele  berg  ,  op  wiens  top  ef- 
maraud- mijnen  vond  :  over -viel 
fchielijk  den  cacique  Tunia  ,  en  drie 

dagreizen  verder  de  land-voogden 
Sagamofa  en  Diutama.  .  De  buit ,  uit 
defe  drie  geweften  gerooft ,  bedroeg 
meer  als  honderd  en  negentig  dui- 

zend Hukken  fijn  goud ,  vijf  en  vijftig 
duizend  Hechter  goud  ,  en  achtien 
honderd   efmarauden.    De  Spanjaer- 

denl'ietcn  den  fchatbefet  met  wacht, 
en  keerden  te  rugge  na  Bogota  :  die 

op  een  hooge  heuvel  aen  lijn  won- 
de geüorven  lag.  Sagipa  ftaet- vol- 

ger van  Bogota  nam  de  Spanjaerden 
in  den  arm  ,  ten  einde  hem  hiel- 

pen uit -roeyen  de  nabuurige  Pan- 
ches. Soo  haefl  was  dit  werk  niet  be- 

fchikt,  of 't  gelde  Sagipa  ;  die  onder 
beuls- handen  ftierf  ,  ter  oorzaek, 

of  niet  konde ,  of  niet  wilde  ont- 
dekken de  verborgen  rijkdom  ,  by 

Bogota  jiae  gelaeten.  Zedert  ftroop- 
tenze  't  vlakke  geweft  Neyba  af. 
Ximenes  ,  geboortig  van  Granada, 

pafte  dit  gantfche  geweft  dé  benae- 
ming  Nieuw-Granada  toe  ,  en  bouw- 

de de  ftad  Santa  Fe.  Hy  blies  nu  d'  af- 
togt  ,  wanneer  tijding  kreeg  :  hoe 
SebaJHaen  de  Beualcazar  ,  uit  Popayan 

afgezakt,een  weg  ten  noorden  zocht. 
Ook  quam  eerlang  te  voorfchijn  ;Vi- 
colaes  Federman.  Beide  deeden  verei- 

fching  op  Nieuw-Granada: welker  vin- 
ding fich  Ximenes  alleen  toe-fchreef. 

Eindelijk  verdroegenze.haer  verfchil 

te  verblijven  aen  den  Spaenfchen  ko- 
ning. Nieuw  Granada,  hoog,  vlaken 

volk  rijk,  leid  rondom  becingeltvan 
de  menfch-eeters  Panches,  begint  by 
zuiden  des  gebergte  Opon ,  ftrekt  fich 
in  de  lengte  uit  tot  honderd  en  fe  ven- 

tien mijl;  de  breedte  haelt  zomtijds 

feven  en  twintig  en  minder,  d'  Inge- zeetenen  Moxas  bewoonen  twee 

landfchappen  Bogota  en  Tunia-,  ieder 
erkende  ,  voor  de  Spaenfche  aen- 

komft,  haer  eigen  heer.  't  Manvolk 
is  wel  gefchaepen :  de  vrouwen  zijn 
befneedender  van  aengeficht ,  en  niet 

zoo  bruin ,  als  elders  om  her  .Zy  drae- 

gen fwarte ,  witte  en  veel- vervige  ko- 
toene-mantels:en  zommige  ook  bon- 

netten vol  koetoene  -  bloemen.  De 

gemaetigde  lucht  geeft  weinig  on  der- fcheid  tuffchen  winter  en  zoomer. 
De  huifën  van  planken  zijn  gedekt 
met  lang  ftroo.  De  voornaemfte  fpijs  - 
beftaet  in  maiz  en  cajfavi.  De  maiz 
wafcht  hier  aen  ried  inkoorn-airen: 

ieder 
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ieder  koorn-air,  bevat  doorgaens  fe- 
ven  honderd  korrelen  :  word  geplant 
in  heete  en  vochtige  aerde.  Een  fche- 
pelgezaeyt  levert  meeden  tijd  drie 
honderd.  Doch  V  maiz  is  onder- 

fcheiden  in  een  grof  of  fijnder  ,  ge- 
naemt  moroche.  't  Blad  en  ried  geeft 
gezond  voedzel  voor  de  paerden. 
Verfcheidentlijk  gaet  de  bereiding 
van  dit  In  diaenfche  brood  toe.  Som- 

tijds kookenze  het  in  water :  andere 

rooften  't  in  d'  aflche ,  of  maelen  't  tot 
meel,  welk  ten  deeg  gekneed  krae- 
kelingen ,  koekjens,  taerten  en  twee- 
bak  uitgeeft.  Ook  verftrekt</<?  maiz, 
geweiktin  water  en  opgegift ,  toteen 
drank  ,  veroorzaekende  uit -zinnige 
dronkenfchap.  Anderzints  gebrui- 
kenze  ook  caffavi  ,   voorkomende 
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tygeleid.Dehoofd-plaetsvan  Aie/m*-  Stad  fintM 
Granada  is  Santa  Fe ,  aen  de  voet  des  Fe- 

gebergte  Bogota.  Meer  dan  fes  hon- 
dert  burgers  bewoonen  de  ftad.  Al- 

hier fpant  de  koninglijke  raed  een 
hooge  vuur-fchaer.  Vermaerd  zijn 

vorders  't  fmelt  -  huis  der  berg-wer- 
werken  Cafa  de  fundicion  ,  de  groote 
kerk,  onder  welke  ftaen  de  biffchop- 
pen  van  Carthagena ,  fant  Martha  en 
Popayan  ,  een  kloofter  der  Domini- 
caenen  en  een  ander  der  Minne-broe- 

ders, d 'Indiaenen  ft  erker  als  vijf  dui- 
zend ,  rondom  fanta  Fe  vèrfpreyd, 

betaelen  jaerlijx  fwaere  fchatting. 

't  Meir  Guatavita  lecht  dichte  by :  al- 
waer  d'inwoonders  eertijds  veel  gout 
den  afgoden  op-offerden. 

Veertien 

mijl  weflwaerd  van  fanta  Fe  is  ge- 

uit de  wortel  yuca  :  defe  groot  en  dik  )  bouwtTocaymj ,  aen  d'oever  der  groo-  stad  to 

word  in  flukken  gefneden  en  ge-  te  rievier  Pati ,  welke  in  Magd'alena  cayma' 
rafpt:  ten  laetften  tot  een  platte  valt.  Defq  ftad  geniet  een  gezonde 
koek  geparft ,  en  van  zap ,  doodelijk-  lucht.  Opeen  iriffchemorgen-ftont 
vergiftig ,  ontlaft.  Men  vind  ook  een  volgtgeftaedig  een  heete  dag. 'tLand 
yuca  zonder  zulk  een  fchadelijke  {  rondom  heeft  mijnen  van  goud,  zil- 
vocht :  die  lang  bewaerd  ,  niet  min 
fmaekelijk  als  gezond  blijft.  Vor- 

ders levenze  by  de  wortel yomas  ,  de 
knollen  culias ,  allerley  wild-braed, 

gevoogelt  en-vifch,  welke  de  ftroo- 
men  en  meiren  overvloedig  verfchaf- 

fen.  d'Ingezeetenen  ,  logenachtig 
en  wel-luftig  ,  zijn  fchrander  genoeg 
om  handwerken  te  leeren  ,  en  han- 

del te  drijven  met  zout  op  Rio  Grande 

en  t  gebergte  Opon.  Behalven  koo- 
per-en  ftael-mijnen  leggen  hier  ook 
van  fijn-goud.  De  vruchtbaere  ak- 

kers brengen  allerley  ge wafch  voort. 
De  Panches  ,  een  beeflelijke  land- 
aerd ,  bezitten  rondom  infchelijx  een 
weelige  grond :  hoewel  niet  overal ; 

want,  die  tegen  Tunia-  grenzen,  be- 
helpen fich  armelijk  met  mieren, 

welke  ten  fpijs  aen  -  queeken.    Defe 

ver,  koper  en  lood.  Behalven  eigen 
vruchten  ,  waiTchen  hier  ook  die  uit 

Spanje  zijn  herwaertsgebragt.  En  hoe- 
wel de  fchaepen  hier  niet  wel  aerden, 

zoo  zetten  de  hoornbeeften,  verkens 

en  geiten  weelig  voort;  doch  lijden 
groote  fchaede  door  de  tijgers,  leeu- 

wen en  beiren.  De  boflchen  leve- 

ren noten-boomen ,  cederen ,  't  pok- 
hout guaiacan  en  de  wonderlijke 

boom  zeyha  ,  wiens  bladeren  alle  Boom  zey- 

twaelf  uuren  afvallen  en  wederom  ba: 

aengroeyen.  't  Gevogelt  is  niet  min 
verfcheide  als  overvloedig.  Dicht 
onder  de  ftad  zijn  fulfer-fonteinen  ,  fonteinen, • 
welker kley  en  vochtfchurfd  en  me- 
laetsheitgeneeft.  In  de  valleyen  vloe- 

yen fpringen  van  zout  water 
t  water 

op  de  kruiden  gevallen  begroeyt  tot 
hars  en  pek,dienftigomfchuiten  dicht 

onderfcheiden  in  groote ,  bereikende  \  temaeken.Dekruin  des  gebergte  ver- 
een vinger -lid  ,  draegen  dubbelde  ( toont  een  eeuwige  fneeuw:  onaenge- 

vleugels  ,  andere  kleinder  en  zonder  j  zien  nu  en  dan  met  yzelijke  vlam-  handend, 
vleugels  ,  worden  beide  gebraeden  ,  j  men  ui&berft  en  een  dikke  afch  mijlen  her&- 

ervoor  lekkerny  op  gefet:  ja  genee-  i  weegs  door  de  lucht  jaegt.  d'Ingeze- 
zen  gelukkig 't  graveel.  Onder  de  j  tenen  Panches,  wel  gefchaepen  men- 
vinnigfte  mieren  ,  die  jeukerige  bui-  I  fchen,zijnlaeg  van  voorhoofd:  ver- 

len  bijten ,  zijn  de  tajoquss.  'tQuaed  I  ven  de  tanden  pek-fwart  met  blae- 
verdwijnt  door  een  plaifter  ,  uit  ge-  deren,  welke zykaeuwen  :  drinken 
ftampte  mieren  op  de  geftooke  par-  tizukmaïz -<évr#/Ê:gaennaekt,danvoor O02  de 
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<2Q2  Derde 

de  fchamelheid  hangt  een  linne-  J 
kleedje :  loopen  en  jaegen  fnel.  De 

Spanjafrden  hebben  haer  ontleert 
menfchen-  vieefch  te  tien.  Tegen 

Bogota  en  Tunia  ftooten  de  landfchap- 
pen  Mufos  en  Colymas  beyde ,  onder 
een  benaeming Canapeys ,  bergachtig , 

vol  poelen  en  van  fvvaere  rievieren 

door-fneeden  :  genieten  'sjaers  twee 

zomers  en  zoo  veel  winters.  d'Eer- 
flezomer  begint  met  winter-maend, 

de  tweede  met  zoomer-  maend:d'eer- 

lle  winter  neemt  aen  vang  in 't  begin 
der  lente,  d'andere  in  wijn-maend. 
Dit  onderfcheid  der  tijd  ftelt  geen 
min  of  meer  warmte  of  koude;  maer 

een  drooge  lucht  geduurende  des  zo- 
mers: daer  des  winters  yzelijke  gu- 

racaenen  van  't  noorden  na  't  zuiden , 
of  uit  't  zuiden ,  noordwaerd  waeyen , 
met  zulke  donderen  en  blixemen, 

dat  de  weereld  fchijnt  te  vergaen. 
Het  voornaemft  geboomte  is  ceder, 

en  een  boom  die  verwonderens- 

waerdig  groote  amandelen  voort- 
brengt: pok -hout  en  xagua  ,  wiens 

witte  zap  fwart  verft  :  dequaoque 
draegt  een  fmaekelijke  vrucht ,  niet 
kleinder  ais  een  ganzen-ey  ,  en  de 

vijge-boom  geenzints  wijkende  in 

groote  voor  oranjen- appelen.  Een 

Europeer  fhepende  onder 't  lommer 
van  aguapaïwelt  dik  op ;  maer  een  In- diaenbzzR.  Defchorsenfpruiten van 

bobo,  hoog  en  rond,  dienen  tegen  ge- 
fwellen  en  wonden  :  veroorzaeken 

ook  bequaemen  floel  gang.  't  Zui 
ker-ried  ilaegt  zeer  wel.  Hier  loopen 
ontallijke  graeuwe  verkens  met  de 

navel  op  de  rugge  en  fnelle  harten, 
't  Is  wonderlijk,  hoe  allenthalven  de 
fonteinen*  zout -water  en  zommige 

ook  zout  geven,  tuffchen  verfche  wa- 
ter-wellingen .  d'Inwoonders,  zedert 

ophielden  menfchen-vleefch  te  eten, 
zijn  zeer  vermenigvuldigt :  genegen 
tot  dronkenfchap,  ftrijdbaer ,  iiftig  en 

wel  gefchapen.  Die  't  Roomfche  ge- 
loof aen-nemen,  gaen  niet. meer  ge- 

meinzaem  om  met  den  duivel.  De 

Spunjaerden  bewoonen  in  dit  land- 
fchap  Canapeys  twee  ftedekens  la  Pal- 

ma  ,  gedicht  op  't  jaer  vijftien  hon- derd twee  en  zeventig,  ewTrinitad, 
verleid  van  de  groote  flroom  Zarbi, 

Boek: 
die  tuflchentweehooge  bergen  Furar 

tena  voort  bruifcht.  Op  d'oever  van 
Zarhi  lag  eertijds  de  ftad  Tudela;  doch 
d'inwoonders  ,  vinnig  gequelt  door 
d' indianen  ,  kraemden  op  met  haer 
flee- voogd  Peter  de  Orfua.    Eerlang 
evenwel  wierd  de  verlaeten  grond 

herbouwt :  d'herbouwde  Trinidad  ge- 
naemt  :  wederom  verlaeten  :  en  ge- 
timmert  alwaer  nu  noch  te  vinden  is, 

op  een  bequaeme  boodem,  ten  ooften 
van  't  hoog  en  koud  gebergt  Paramo. 

Rondom  leggen  mijnen  vol  efmarau- 
den ,  kriftal  diamants-gewijs  hoekig, 
wit  marmor  en  beryllus  ,  byzonder 

op  de  bergen  Ttoco  en  Ahipi.  't  Land-  i 
fchap7l/»wpaelt  ten  noorden  aen^o-  J 
gota  ,  en  ontleent  haer  naem  van  de 

hoofd-Had  ,  gelegen  op  een  verhee- 
ven  kruin.  De  kerk  en  twee  kloofters, 

bewoond  by  Dominicaenen  en  Minne- broeders  fteeken  verre  af.  Nergens  in 
Nieuw-Granada  is  grooter  markt  als 

hier.    Voorts  heeft  dit  rijk  de  flede- 1 
kens  Pampelona ,  vol  vee  en  goud.  De  $ 
Dominicaenen  befitten  een  prachtig 

gedicht.     Merida   leid  rondom   in 
koorn-akkers.    BelezXyd  groote  on- 
gelegendheid  by  een  brandende  berg, 
die  veel  fteen  uit- werpt.  Naeuwelijx 

een  gewed,  alwaer  zulke  fwaere  bli- xemen en  weerlichten  vallen.  Binnen 

Belez  zijn  ettelijke  Minne .-  broeders 
woonachtig.  Marequita,  anders  ook 
fan  Sebajliaen  delOro  heeft  een  heete 

lucht  en  graefige  weyden.   Tot  Tba- 
gue  houden  de  Dominicaenen  huis.  La 
Vittoria  de  los  remedios  befit  mijnen 
van  zilver,  e\\)uan  de  los  Lianos  van 

goud.    De  koop-waeren  worden  na 
defe  deden  vervoert  lanx  de  rievier 

Magdalena  ,   in  canooen  feftig  voet 

lang.  Ten  weden  tegen  Nieuw-Gra- 
nada floot  'tlandfchap  Popayan,  be-  *■ 

fpoelt  door  de  Zuider-Oceaen  :  het  is  ̂  
bergachtig  vol  natte  valleyen,  bogti- 

ge  ftroomen  en  rijke  goud-mijnen. S<r- 
bafliaen  deBeualcazar  land- voogd  over 

Quito,  rukte,  op 't  jaer  vijftien  hon- 
derd fës  en  dartig  ,  met  een  bende 

Spanjaerden ,  naOtabalo,  alwaer  't  ge- 
weft Popayan  begint.  d'Ingezetenen bekommerden   de  togt  mannelijk  , 

uit   voordeelige  verdedig  -plaetfen. 
De  fchaerfche  leef-togt  en  moeye- 

lijke 
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lijke  wegen  over  woeft  gebergt  had- 
den Beualcazer  tot  d'hertogt  benood- 

zaekt  :    tenzy  hardnekkig  by  fijn 

voor-nemen  bleef,  om  'tland  te  ont- 
dekken. Langzaem  voort  gefet,  ge- 

raekte  tot  in  't  hertje  van  Popayan  : 
alwaer't  afgematte  volk  bequamelijk 
konde  uitruften,  als 't  welk  hier  wee- 
lige  weyden  met  aengenaeme  vrucht- 
boomen,  bouw-huifen  vol  voorraed 

en  verfche  beeken  ,  van  't  gebergte 
ytfwdfc.nieder-geftort,  vond    Zommi- 
ge  beeken  verfcharTen  fijn  goud.  Wes- 
halven  ds  Spanjaerden  wijd  en  zijd 
lieden  en  vlekken  ftichteden  ;    uit 
welke  nu  en  dan  de  nieuwe  bewoon- 
ders  wederom  verhuifden  :   het  zy 
niet  genoeg  goud  bequaêmen  :  het 
zy  te  kort  fchooten  tegen  de  ftrijd- 
baere  landaerd  rondom.    d'Hoofd- 

flad  Popayan  ,   die  't  ganfche  ge weft 
defe  benaeming  mede- deelt  ,  word 
alzoo  geheeten  na  een  Cacique ,  door 
Beüalcazar  verdreeven  :  leid  op  een 
hooge  vlakte  :  heeft  een  groote  kerk, 
kloofter  Van  monniken  dt  la  Merced 

en  ruime  huifen  ;  doch  licht  op-ge- 
timmert.    De  wey-landen  ten  noor- 

den voeden  veel  hoorn-beeften  :  de 

zaey-akkers  leveren  't  Jbefte  Ameri- 
caenfche  maiz.  Zommige  toppen  van 

'tnaeft-gelegen  gebergt  tooken  ,  of 
branden  ,  of  werpen  groote  fleenen 
uit,  of  heet  water ,  dienftig  om  zout 
te  maeken.    Boven  de  Had  Popayan 
neemt  de  groote  rievier  Magdalena 
haer  ooffprong,  in  de  valley  e  Ca/i ,  al- 

waer  verfcheide  beeken  ,  van  't  ge- 
bergt  Andes,  by  de  Coconucos  bewoont, 
neder  -  geftort ,  te  zamen  vloeyen. 
Doch  na  Popayan  volgt  ten  noord- 
ooftewfanta  Te  de  Antïochia ,  gelticht 
in  de  valleye  Nore ,  tuifchen  de  ftroo- 
men  Magdalenaen  Darten ,  befprosyt 
met  goud-rijke  beeken  ,  welker  oe- 

vers alderley  vrucht-boomen  dragen. 

d'Inwoonders  blank,  wel  gefchaepen  i 
en  van  rekkelijken  inborit ,  ilacpen 
des  nachts  zonder  hinder  onderden 
blaeuwen  hemel  :  haer  buizen  ftaen 

verre  van  de  heeren-weg  af.  De  wey- 
den leveren  overvloedig  fchaepen, 

de  poelen  fmaekelijke  vifch  ,  en  de 
mijnen  zeer  veel  goud,  byzonderde 

bergen  Buritka.     't  Naeft- gelegen 
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landfchap  Caramanta  heeft  een  ruime   Land  cê 

valleye,  rondom  bezet  van  de  woefte  rammt* : 
toppen  Cima  ,  bevochtigt  door   de 
groote  rievier  Cauca.    d'Inwoonders 
ftrijdbaerenfterk,  gaennaekt  :  be- 
woonen  kleine  hutjens  :  en  maeken 
wit  zout  uit  fonteinen  en  een  klein 
meir.   Men  vaert  in  fes  uur  vijf  en 
veertig  mijlen  weegs  ,  tot  Antïochia 
toe,vermitsdevIoedzofnelaf-fchiet. 

Aen  d' ander  zijde  de  gebergt  ooft-    cm/tma, 
waerd  leid  't  gevvefl  Cartama ,  weinig verfchillende  van  de  Car  amant  amers. 

De  ftdd    Anzerma  wierd  alzoo  ge-    $t**4»- 

naemt  door  Beualcazar ,  ter  oorzaek  zcma' 
d'  Indiaenen  alhier  't  zout  anzer  noem- 

den :  leid  rondom  in  dorpen  en  ge- 
boomt,  op  een  hooge  vlakte  tuf- 
fchen  twee  ftroomen.  De  lucht ,  bui- 

ten gemein  hitzig,  flikkert  dagelij x, 
wegens  weer  -  lichten  en  blixemen  * 
't  Vlei;  Put  blo  Liana  word  bewoont 
by  kleine  menfchen  ,  iiie   handel 
drijven  met  zout  :  hoewel  ook  an- 
derzints goud  rijke  beeken  hebben. 

In  de  valleye  Aburra  leggen  vrucht-    Aiurr* 

baere weyden,  door  verfcheide  vloe-  va  *ye' 
den  befproeyt.    d'Inwoonders  ver- 

hingen haer,  mannen,  vrouwen  en 
kinderen,  wanneer  eertijds  deSpan- 
iaerden  herwaerds  trokken.  De  itad    Stadfa> 
fan  lago  de  Arma  fchuilt  binnen  een  2rmL 

palm-bofch.  De  giond  rondom  berg- 
achtig heeft  verfcheide  rievieren:  de 

voornaemfte  di  Arma  valt  zorgelijk 
om  over  te  vaeren,  inzonderheid  by 

winter- tijd.  d'Ongezonde  lucht  ver- 
oorzaakt veel  ziekten.  Die  de  frnae- 

kelijke  vrucht  pytahaya  eet,  maekt 
bloedig  water.     De  landfchappen 
Paucurün  Pozo    en    Picara    beflaen 

meefl  goud  -  rijke  boodems.   't  Ge- 
weft   Carrapa  heeft  hoog  en  rouw 
land  ,  ontallijke  beekjens  ,  en  grof     < 
volk  met  lange  aengelïchten.  Quïm-   Lmd, 

haya  ftaet  vol  dikke  en  hooge  riet-  $&**&* 
bolTchen ,  van  welke  d' huifen  getim- mert  worden.  In  de  holte  der  rieden 
en  boomen  verzaernelen  de  wilde 

byen  veel  hooning.   Tuflchen  defé 
ruigte  onthouden  haer  ,    behalven 
ander  wild  ,   ongemein  groote  leeu- 

wen ,  'tvier-voeng  beeftjen  chuca, 
draegendefijn  jongen  in  een  fak,  har- 

ten ,  konijnen  tnguadaquinajes ,  groo- 
Oo  3  ter 
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Oceaen.Dt  grootfte  Van  alle  \s  fan  Juan, 
wiens  oever  bewoont  isbyeenwoe- 
ftelandaerd ,  die  boven  in  de  boomen 

huis-veften  ,  ter  oorzaek  de  vloed 
den  boodem  nu  en  dan  wijd  en  2ijd 
onder  Water  zet :  zy  zaeyen  boonen 
en  erweten  :  vangen  veel  vifch  :  en 
tuilen  haer  goud  tegen  eet-waeren. 
Over  de  mond  van  de  ftroom  Juan 
verheft  fich  uit  de  zee  'teiland  Gor- 
gona,  groot  drie  mijl :  wordvergelee- 

ken  byd'helle,  wegens  dichte  bof- 
fchaedje,  Woeft  gebergt,  duizende 
mouftiken  ,  ongenaedig  fteekende, 
en  nimmer  af-laetende  regen  :  zulx 

de  zonne  nooit' fchijnt.  Weft-zuid- 
weftvan  Gorgona  leid 't  ronde  eiland 
Gallo,  vooreen  vlakke  ondiepe  kult, 
door  verfcheide  vloeden  gemeden, 
vvéder-zijds  vol  boomen ,  waer  op 
d'lndiaenen ,  gelijk  aen  de  rievier  ƒ### huishouden. 

Derde  Hoofd  -fïuk : 

!P     E     %     V. 

EbenaemingPm*,  herkom- 
ftig  van  de  ftroom  welke 
door  dit  machtig  rijk  vloeyt , 
is  verfcheidentlijk  genomen: 

of  voor  't  klein  en  arm  geweft ,  vijftig 
mijlbeneden  Panama  by  Francifcus  Pi- 

zarrus  ontdekt  :  of  voor  't  gantfche 
Zuidêr- America  '•  of  voor  't  berucht 
gebied  der  Ingas :  welk  in  de  lengte 
zuiden  en  noorden  tuflehen  Bogota  en 
Chili  zeven  honderd  mijl  ,  volgens 
Pedro  de  Cieca ,  beflaet  :  de  breete 
maekt  honderd  uit,  elders  meeren 

minder.  Pizarrus  en  Almagro  verdeel- 
den Peru  in  twee  heerfchappyen , 

Nieuw-Caflilien ,  tot  welk  al 't  land  be- 

hoorde ,  't  geen  van  Quito  af  tot  Cufco 
toe  leid:  en  Nieuw-Toledo  't  overige. 
Maer  naderhand  heeft  de  koninglijke 
Raed  binnen  de  los  Reyes  defe  fchif- 
ting  verandert,  die  als  noch  fland 
grijpt:  zulx  tegenwoordig  begrijpt 

't  geweft  Quito  en  des  zelfs  'hoofd- 
ftad,  behalvende  fteden  Francijcus, 
Rhiobamba,  Cuenza  ,  Loxa  ,  Zamora, 
Iaën,  fan  Michiel ,  fan  Jacob  ,  Puerto 

viejo  en  't  prachtig  paleis  Thomehamba: 
voorts  't landfehap  alwaer  te  vinden 
zijn  de  fteden  Lima ,  Arnedo ,  Parilla, 
Truxillo,  Mirafiores  ,Juan  de  la  Fronte- 

ra, fan  Jago  de  los  Falies,  Leon  de  Guanu- 
co,  Guamanga,  Cufco ,  Francifco  de  la  Vit- 
toria,  Juan  del  Oro  ,  Arequipa  ,  Mi- 
yiel  de  la  Ribera  ,  Valverde ,  Cannete 
of  Guajco  ,  Caflrouirreina  en  Oconna : 

eindelijk  ook  't  gebied  los  Charcas , 
binnen  welk  leggen  de  fteden  la  Pla- 
ta  ,  Potofi  en  Arica.   't  Geheele  rijk 

'  heeft  wonderlijke   eigenfehappen ,  wonderlijke 

nergens  ter  weereld  gevonden.  Lanx  e'ienfch«P' j     p    _  o  .  ptn  van de  kult  waeyt  een  geduunge  zuiden  dit  rijk. 

en  zuid-wefte  wind,  die  d'hette, 
i  anderzintsondraegelijk ,  diervoegen 

( tempert:  dat  't  land  frifleheinwoon- 
|  ders  voed  metallerley  leeftogt.  Het 
{  donderd,blixemt,  fneeuwt  ,  hagelt 
|  noch  regent  hier  nimmer-meer.  Al- 
j  leenlijk  valt  zomwijl  een  vocht,  (de 
Peruaenen  noemenze  garva  )  tot  klei- 

ne druppeltjens  geftremt.  Daer  on- 
dertuflehen  niet  verre  van  de  kult 

fwaere  vlaegen ,  tuflehen  yzelijke 
donderen  neder-ftorten.  En  hoewel 

'tgebergt,  in  twee  rijen  gefplitft,  op 

een  hoogte  leid ,  nochtans  is  d'  eene 
koud  en  kael ,  en  by  beurten  droog 

of nat-weder  onder-haevig :  en  d'  an- 
dere word  bevochtigt  door  geftaedi- 

ge  regen  ,  en  gezengt  onder  een  hit- 
tige  lucht.  Peru  leid  gedeelt  in  drie 

fmalle  riemen  :  't  heeft  tegen  de  Zuid- zee vlak  land  :  ten  oofte-de  woefte 
bergen  Andes  ,  welker  gevolg  uit 

Nïèuw-Spanje  na  't  noorden  af-komt. 
en  zuidelijk  fluit  voor  de  ftraet  Ma- 
ge  liane  s  :  naeuwelijx  befchijnt  een 
zonne-fchijn  defe  toppen,of  terftond 
vallen  fwaere  ftort- vlaegen.  Tuflehen 

d  Andes  en  't  vlakke  land  loopt  't  ge- 
bergte Sierranïa,  in  't  geücht  der  An- 

des, en  op  eenpaerige  afgelegend- 
heid.  Beide,  bymenfchenverlaeten, 
voeden  nochtans  ontelbaere  kudden 

vicumas ,  den  geiten  niet  ongelijk ,  de. 
Peruaenfche  fchaepen  pacos ,  aerdige 
meerkatten,  aepenen  papegaeyen: 

hiec 
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valieyen. 

duinen. 

Wondere 

fonteinen 

Wonderlijke 
rotze. 

Hiflorie Tem  l.  9. c.  29. 

Croote 

rctdijf. 

Vrucht 
toen. 

hier  wafcht  ook't  hoog-  geachte  k  ruid 
coca.  De  openingen  van  Sierranïa 

maeken  ruime  valieyen  :  onder  wel- 
ke uit-munten  Xauxa  Andaguailas 

enTucay  :  alle  dicht  bewoond  enon- 
gemein  vruchtbaer.  Beneden  Cufce 

wijken  Andes  vol  geboomt  en  Sier^- ranïa  metfneeuw  bedekt  verder  van 
malkander:  en  laeten  midden  weegs 

de groote  vlakte  Collao.  Voorts  flrek- 
ken  zandige  duinen ,  zonder  water , 
kruid,  boomen  of  eenig  levendig  ge- 

diert ,  behalven  gevogelt ,  van  Tum- 
heza.ix.ot  Taparaca  toe.  Uit  de  volk- 

rijke valieyen,  volfleene  huifenmet 
ftroo  gedekt  ,  vloeyen  verfcheide 
rievieren  na  de  Zuider-Oceaen  ;  doch 

zijn  niet  groot:  ter  oorzaek  d 'Andes en  Sierranïa  hier  en  daer  de  Zee  na- 

deren op  veertig  of  feflig  mijlen.  De 
fontein  Puquio  op  den  berg  Pira 
fpringt  des  nachts :  geeft  by  dag  niet 

een  druppel.  Onder  d'  hoofd  -flad 
Quito  in  de  valleye  Chilo  zied  en 
fchuimt  't  fontein  water  ,  na  iemand 
luider  of  zachter  fpreekt :  wanneer 

gefweegen  word  beweegt  het  fich 
niet.  Niemand  zal  ook  niet  verbaeft 

ftaen  over  de  rotze  des  landfehaps 
Conchucos.  De  rotze  is  fvvart  vol  witte 

fteentjens ,  diervoegen  van  de  natuur 

geplaetft  ,  als  of  de  kond  een  mee- 
fler-fluk  had  getoont  met  gefchikte 
orde.  Maer  't  voornaemfle  beftaet 
in  een  wonderbaerlijke  kracht ,  om 
te  heelen  of  te  befchaedigen  ;  want 
't  fwart  der  rots-fteen  veroorzaekt 
een  zekere  dood  ,  zelfs  door  aen- 
raeken  alleen :  daer  de  witte  fleent- 

jens allerley  ziekten  geneefen  :  en 

uitgegraven  een  zaed  na-laten  :  om 
nieuwe  fleentjens  tot  vervulling  van 
de  leedige  plaets  voort  te  brengen. 
luca  Garcilajfo  ,  herkomftig  uit  de 
Peruaenfche  koningen,  betuigt  ge- 

zien te  hebben  een  radijs  ,  wiens 

dikte  een  man  met  beide  d' armen 
naeuwer-nood  om  vatte:  onder  de 
fchaduwe  der  blaederen  verfchuil- 

den  vijf  paerden.  Boven  alle  Pe- 
ruaenfche vruchten  fpant  coca  de 

kroon.  De  coca  wafcht  aen  boom- 
tjens  een  vadem  lang,  in  heete  en 

vochtige  grond  der  valieyen  ,  tuf- 
fchen  Andes  en  Sierranïa :  van  waer 

na  de  zee  kufl  vervoert  word  in  lan- 

ge korven ,  by  drie  of  vier  duizend 

gelijk ,  op  de  rugge  der  fchaepen  pa- 
cos.  Voor  de  Spaenfche  over-komft 
herwaerd,mogt  niemand  cöoiknaeu- 
wen ,  dan  met  verlof  van  land  voog- 

den. Een  hand  vol  coca ,  in  de  mond 

uitgezoogen  ,  geeft  krachten  ,  om 
twee  dag-reifen  te  doen,  zonder  an- 

dere fpijs  of  drank.    Met  gebrande 
beenderen   of  kalk  vermengt  ver- 
flrekt  tot  een  fmaekelijk  middag- 
mael.    Defe  bladeren  vorders  zijn 

dierv.oegen  gemein  ;  dat  jaerlijx  tot 
Poto/i  alleen  verbeefigt  worden,  meer 

dan  negentig  duizend  manden.  Ook 
houden  de  Peruaenen  in  hooge  ach- 

ting de  mameyen  een  vrucht  aen  ronde  t 

boomen,  niet  ongelijk  denpeerfak- 
ken,  met  twee  fleenen,  harde  fchel- 
len  en  fmaekelijk  vleefch:  inzuiker 
gezult  verflrekken  voor  lekkernyen: 

vallen  meefl  op  d* eilanden.    Guaya-  i 
vos  draegt  een  pruim  geurig  en  ge- 
fond:  depalto  veel  takkig  is  een  fruit 

fweemende  na  peeren  ;   doch  ver- 
bergende ,  onder  een  harde  fchelle 

en  boter  -  facht  vleefch  ,  een  groote 

fteen.  De  vrucht,  welke  aen  d'annona 
wafcht ,  heeft  uitwendig  diergelijke 

geftalte :  van  binnen  wit  en  vol  fwarte 
korrelen  geeft  een  liefelijke  fmaek. 

d' Andes  ,  genaemt  na  'twoeft  Peru- 
aenfch  gebergt,  op  welk  vallen ,  be- 
hooren  tot  de  bekende  cocos  ;  doch 

verfcheelen  van  d'Oofl-Indifche ,  dat 
vol  hard-gefchelde  amandelen  flee- 
ken :  hoedaenige   ook  aen  het  ge- 
boomt  cachapoyas  groeyen  ,  gezond 
en    aengenaem ,   zulx  voor  geen 
Americaenfche  boom- vrucht  behoeft 

te  wijken  :    In  't  gewefl  van  Peru, 
welk  na  defe  vrucht  de  naem  draegt, 

valt  de  befte  flag  :  waer  op  de  meer- 
katten zeer  verlekkertzijn  :  defe  ruk- 

ken de  cachapoy as-amandelen  boven  de  u 
fteel  af,  en  werpenze  ter  aerde ,  ten 
einde  alzoo  de  doppen,  voldiflelen 
rondom  bezet,  breeken,  om  de  kerne 

buiten  quetfing  te  eten .    De  boom 
molle  draegt  kleine  druiven  ,  welke 

voor  Peru  wijn  verfchafTèn .    De  in- 
woonders  trekken  byzonder  voor- 

deel van  haer  fchaepen/waw  en  moro-  . 
moro.  Defe  torzen  fwaere  laften ;  Ie-  % 

ven 
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ven  by 't  geen  lanxdewegvalt :'  heb- 
ben voedzaem  vleefch,  welk  gerookt 

of  gefouten  de  verderving  weder- 
ftaet:de  wolle  toebereid,levertc#w/£/: 
en  decumlï blinkende  tafel-kleeden, 
deekens  en  tapijten  ,  aen  beide  de 
zijden  even  fchoon.  De  vocrüaem- 
fle  weevers  woonden  eertijds  tot  Ca- 

pachica ,  by  't  groote  meir  Titkaca.  Zy 
verven  de  wolle  met  zap  of  gekookte 
kruiden.  Wonderlijk  is  het  te  be- 
fchouwen  de  Iafl  -  draegende  fchae- 
pen ,  die  behal  ven  allerley  koopnian- 
fchappen  't  zilver  vervoeren  van  Po- 
tofini  Arica ,  lanx  een  weg  drie  en  fe- 
ftig  mijl  lang  -.  te  vooren  bragtenze 
't  zilver  meer  dan  eens  zoo  verrena 
Arequïpa,  met  twee  duizend  baereri 
gelijk,  bedraegende  over  de  drie  hon- 

derd duizend  dukaeten.  Weinige  her- 
ders flaen  't  vee  gaede  :  vernachten 

onder  den  blaeuwen  hemel:  en  ech- 
ter word  nimmer  iets  vermifl :  tenzy 

zomtijds  dekaele  fchaepen  moromo- 
ro,  onverduldig  wegens  de  pakkaed- 
je,  Itil  blijven  flaen:  d'hals  uit-trek- 
ken:  niet  zonder  belacchelijke  flae- 

tigheid  de  geleyders  aenkijken  ;  en 

eindelijk  met  een  haeflige  ren  na  'tge- 
bergt  opvliegen  :  zulx  't  zilver  ,  welk 
draegen,  licht  weg-raekt,  indien  niet 
tijdelijk  gefchooten  worden. De  wol- 

lige fchapen p acos  hebben  ook  vreem- 
de luimen :  zy  vallen  onder  de  taf!  ne- 

der :  flaen  niet  op :  of  d' herder  moet- 
haer  ettelijke  uuren  llreekn  ,  ter  tijd 
wederom  van  zelf  ter  been  flappen. 
Zoo  haeft  een   der  fchaepen   met 
fchurfdheid  (  de  Peruaenen  noemen 

'tcarache)be{m et  is.word  het  levendig 
begraeven  ,  om  vordere  befmetting 

voort  te  komen.  d'Inwoonders,  on- 
derfcheiden  in  tael  en  zeden,  draegen 
echter  het  zelve  gewaed :  namentlijk  Gewoed. 
de  mannen  een  hembd  tot  over  de 

kuiten ,  en  boven  't  hembd  een  kotoe™ 
ne  mantel:  de  vrouwen  een  wolle  tab- 

baerd  ,  bedekkende  d'enklaeuwen. 
'tHoofd-dekfel  maekt  onderfcheid, 
volgens  een  onverbreekelijke  wet, 

tuiïchen  de  landzaeten  van  'teenge- wefl  en  het  ander.  Hiertoe  flrekken 

gevlochte  of  ongevlochte  of  vcel- 
vervige   mutfen  met  twee  of  drie 

Pp  op- 
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van  't  Pe- Tuctenfcbc 

koning-rijk. 

opftaende  vederen  of  zonder  dezel- 
ve, 't  Volk  heefteen  rniddel-maetige 

geftake;  maer  is  kleinder  ,  hoe  na- 
der woont  aen  de  middag-lijn.  Haer 

hiftoorien  gewaegen  ookanderzints 

van  reufen,die  eertijds  d'uit-hoek/d»- 
ta  Helena  bewoonden.  Defe,  vier-mael 

grooter  dan  een  gemein  man  ,  ver- 
zaedigden  fich  niet  met  de  vreefe- 
lijkfte  zee-wanfchepfels:  ieder  Hok- 

te dartig  Peruaenen  door  de  keel. 
Steene  afbeeldfels  der  reufen  zijn 
als  noch  te  zien  buiten  Puerto  Viejo. 
Men  houd  ook  jaerlijx  gedachtenis 

opplechtelijke  feeften  wegens  d'on- 
dergang  van  de  reufen  ,  welke ,  vol- 

gens de  Peruaenen ,  aldus  toeging.  Een 

jongeling,  glinfterende  gelijk  de  zon- 
ne,  daelde  uit  den  hemel:  wierp  blixe- 
men ,  die  de  rotzen  kliefden.  De  reu- 

fen verfchrikt  vlieden  binnen  een 

diep  hol ,  alwaer  alle  om  hals  geraek- 
ten.  Cornelis  IVijtfliet  getuigt:  hoe  loan 
Holvius  ft ee  voogd  over  Puerto  Viejo , 

gaende  gemaektdoor  'tgezeide  ver- hael  en  afbeeldfels,  allenthalven  de 

graeven  opbrak ,  en  eindelijk  beende- ren vond,  welke  meer  na  walviffchen 

geleeken,  tenzy  de bekkeneelen  be- 
wijs gaven  van  menfchelijke  geraem- 

ten.  d'  Oorfprong  des  ïïjxPeru  word 

by  d'ingezeeten  en  aldus  ter  neder  ge- 
flek.  Voor  af  dient  gefegt,  dat Ame- 

rica een  diiederhande land-beftier  er- 

kent. Weinige  volkeren ,  uitgezon- 
dert  die  van  Mexico  en  Peru,  flaen 

onder  koninglijke  opper-hoofden. 
De  meeite  leven  by  toomeloofe  vry- 
heid :  de  gemeente  kieft  in  oorlogs- 
overval  tot  veldheer ,  die  te  vooren 

manhafte  proeven  tegen  te  vyanden 
gaf.  Wanneer  geruft  zitten ,  ftaec  elk 
volk,  ja  dorp  en  gehucht  op  haer  zelf: 

alleenlijk  fteekt  altij  d  d'een  of  andere 
boven  anderen  uit,  aen  wien  eenig  ge- 

zach  toe  draegen.  Doch  d'oudfte  in- 
gezetenen fchoolden  ,  ais  wild  ge- 

diert, tezamen,  zonder  vafte  woo- 

ningen,keuren,  wetten  of  bevel-heb- 
bers :  hoedaenige  woeftheid  als  noch 

ftand  grijpt  onder  een  groot  deel  der 
Brajiliaenen,  Chunchenen ,  Chiriguaenen, 

Tfcaycingeu  ,Pilcoconen ,  de  meefte  Flo- 
ridaenen  ,  Chinchemecken  en  andere 

landaerd  ,   van  alle  menfchelijkheid 
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ontaerd.  ïn  Peru  ftond -^beftier  eer-* 

tijds  aen  de  gemeente  ;   doch  door-" gaens  beftiett  by  die  gefach  hadden 
door  fchran  derheid  van  vernuft  ,  of 

doorvermoogen.  Die  alhier  voor  vijf 

eeuwen  ,  byzonder  over  d' inwoon-" 
ders  der  valleye  rondom  C#/a?,'thoofd 
ópftak,was  Ingaroca:  magnge.n  gaeuw 
genoeg  om  de  naburen  voordeel  af  te 
zien.  Hy  bouwde  ten  ooften ,  nevens 
de  voet  desgebergt  An des ,  de  fterkte 
Pucara:  ten  eifi|de  aen  die  kant  de  vol- 

keren beteugeldèn,w elke  wyd  en  zijd 
tuflehen  de  ftroomen  ,  moeraftchen 

en  meiiren  veilig  verfchuile&d'O  ver- 
Wijffels  van  Pucara  zijn  als  noch  te 

vinden.  Voorts  liep  hy  't  land  voor  de  i 
voet  af  :  lanx  de  Zuitter.-Qceaen  ten  t 
noorden  en  zuiden,  ondetjliQfor-wen- 
ding:  hy  was  herkomftiguiteender 
zeven  Ingas ,( defe  benaeming  paften 
fich  zedert;  de  Peruaenfche koningen 

toe  )  die  uit  't  hol  Pacarïtambo ,  aldaer 
J  bewaert  tegen  de  zond- vloed,  (hier 
j  af  hebben  alle  heidenen  over  America 
\  kennis  )  te  voorfchijn  quamen  :   en 
't  verdronken  menfeheiijk   geflacht 
herftelden.  Weshalven  ieder  hem  ge- 
hoorfaemheid  en  tolfchuldig  bleef: 
infchelijx  verbonden  tot  aenneeming 
deswaeren  Gods-dienft,die  niemand 
recht  kende ,  ais  hy  een  afzetfel  der 
Ingas  \  onder  welke  de  voornaemfte 

was  Mangocapa ,  de  welke  door  't  ven- 1 fter  Tambo  des  hols  Pacaritambo  klau-  \ 
terde:en  twee  gedachten  voort-bragt, 
te  weten  Hanan  Cufco  en  Urin  Qujco. 

Aen  't  geflacht  Hanans  verviel  de  Pe- 
ruaenfche fchepter.  Ingaroca,dïed'ezr' 

fte  fich  meerfter  maekte  van  de  lan- 
den rondomC» (co,  ftichte de ftamme 
Vicaquiquirao :  beïteede  zijn  fchatten 
aengoudeenzilvere  tafel- vaten,  en 
cieraeddesiichaerns  en  huis;  gelafte 
by  uiterfte  wille ,  dat  geen  ftaetvolget 
in  't  Peruaenfche  rijk  fijns  voor  zaets 

nagelaren  rijkdom  ofpaleis  zoude  be- 
;  erven  :  ieder  moeft  voor  fich  zelf  een 
j  nieuwe  wooning  bouwen  :hy  plaetfte 

i  ailer  wegen  goudeafgooden.  Taguar- 

|  guaque,  zo  veel  gezeitals  bloed-krijter, gi J  ter  oorzaek  overwonnen  engevange, 

j  uitfpijt  en  diepe  wedom.bloedfchrei- 
de ,  volgde  op  Ingaroca :  en  was  vader 

I  van  't  geflacht  Aocaillipanaca  :  en  des 
zelfs 
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U. zelfs  zoon  Viracocha  Inga,bove  gemein 

rijk ,  van  't  (lam-huis  Cocco-Panaca.üe- 
wijl  'tgeruchc  liep ,  ten  tijden  de  Span- 
jaerden  Peru  bemachtigden,  dat  met 
Vtracochaes   lijk  groote  fchatten  ter 
aerde  befteld  lagen  :  pijnigden  Gon- 
zalus  Pizarrus  de  landzaeten  verdoe- 

melijker  wijfe  ,  ten  einde  't/graf  des 
gezeiden  Inga  ontdekten.    Eindelijk 
wierd  het  licchaem  gevonden,  dier- 
voegen  gebalzemt,  als  of  leefde.  Pi- 

zarrus ,  in  fijn  hoop  bedroogen,  ver- 
brande 'tlijk:  welker  aüched'Indiae- 

nen  in  potten  verzaemelden  en  gods- 
dtenftig eerden:  hoewel  toen  leefde 

d'onderZaeten  haer  zeer  belgden 
over  de  naem  Viracocha',  zijnde  haer 
Dpperfte  God ,  de  Schepper  van  alles; 
doch  hy  verontfchuldigde  fich  met 
een  droom ,  in  welke  Viracocha  hem 

verfcheen  :   gelaftende   dat  hy  fijn 
raaeni  zoude  draegen.  De  vierde  Inga 
Pachacuti  Yupangui  geraekte  aen   de 
k.roon  by  aflijvigheid  fijns   oudften 

broeders  ,  die  in  een  veld-flag  tegen 
ie  Changas,  bewoonende  't  dal  Anda- 
\udilas  ,op  dQii  weg  niLima ,  fneuvel; 

de.    't  Werk  ging  wonderlijke  toe. 
't  Peruaenfche  heir  lag  deerlijk  ver- 
ilaegen.  Weinige  bragten  't  leven  af. 
Tupangui   bevond  fich  onder  de  ge- 

vluchte: welke  hytot  een  heilloofe 
:oelegophitft\  dooreen  verfierde  ver- 
rchijning.   Namentlijk  de  almagtige 
Jchepper  had  hem ,  wegens  de  neder- 
laeg  mifmoedig ,  een  openbaering  ge 
daen ,  behelzende  merkwaerdigege- 
tieinieniiTen.  Dele  Schepper  wierd  in 
den  hemel  genaemt  Viracocha  Pachay- 
uhachic:  nam  zeer  oe  vel,  dat ,  daer  hy 

d'hemel,  zon  ,  maen ,  fterren  en  men 
fchen   eertijds  toe-flelde  ,  niemand 
hemgods-dienftigheid  bewees.  Men 

eerde  de  zonne,donder  en  't  aerdrijk, 
welker  wefen  en  beltaen  van  Viraco- 
W* afhing.  En  defe  zoude  fijn  almagt 
betoonen  tegen  de  zegen  praelende 
tyangas ,  door  onverwachte  byftand 
ban  onzichtbaere  krijgsknechten, 

't  Verfierfel ,  allenthalven  aen  geno- men ,  maekte  de  Peruaenen  rondom 

*aende :  zulx  eerlang  een  fwaer  heir 
den  Tupangui  volgde ,  die  fich  hier  af 
looflijk  diende.    Viracocha  deed  be- 

richt: hoe,  volgens  befluit  des  hemels, 
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rurtmcas. 

Yupangui  tot  's  weerelds-voogdy  ge- 
fchiktilond.  't  Leger  geloofde  de  lo- 

gen ,  en  zette  de  Peruaenfche  kroon , 

fijn  vader  ontweldigt,hem  op'thoofd. Aldus  verhee ven  rukt  den  Changas on- 
der d'oogen:  dewelke,  in  een  bloe- 
dige veld-flag  ontdaen ,  gehoorzaem- 

heid  beloofden.    Hy  maekte  voorts 
fijn  foldaeten  wijs  :  zy  hadden  de  ze- 

gen niet  bevochten  ;  maer  gebaerde 
mannen ,  by  Viracocha  afgefchikt:  nie- 

mand kondede  zelve  zien  ,  dan  hy. 
Na  de  ilrijd  waerenze  in  fteenen  ver- 

andert ,  die  noodwendig  dienden  op- 
gefocht.    Yupanguy  dan  verzaemelde    vreemde 

op  't  geberg  een  hoop  fteenen  :  aen  ft™™»?»- welke  de  benaming  pururancas  wierd 
toegepaft.    Defe  gods-  dienftig  aen- 
gebeeden,  en  met  de  legers  te  velde 
ge voerd, moedigden  de  krijgs-knech- 
ten  tot  dapperheid  :  alzoo  vaftelijk 
geloofden:  dat,  nevens  de  zichtbae- 
re  Reenen  onzichtbaere  helden  gin- 

gen ,    die  't  fpits  zouden  af- bijten. Dufdaenige  inbeelding  vermogt  veel; 
want  'their  van  Yupanguy,  verzekert 
van  overwinnig,  uit  kracht  der  ftee- 

nen ,  vloog   onverzaegd   toe.    De 

ftoutigheid  gelukte :  't  geluk  verbaef- 
de  de  volkeren  rondom  :  en  bragt- 
ze  door  verbaefdheid  tot  (laverny. 

Voorts  ftichte  Yupanguy  't  ftam  huis 
Ynacapacaca :  plaetfte  een  groot  goud 
beeld  Indyllapa  op  een  goude  ros- 
baer  ,   zedert  godfdienftig  aengebe- 
den.  De  rosbaer  wierd  namaels  ge- 
voert  na  Caxamalca  ,    tot  randzoen 

voor  de  Peruaenfche  koning  Atta- 
baliba  ,  welken  de  Spaenfche  veld- 

heer  Francifcus   Pizarrus  gevangen 
hield  ,   en  eindelijk  worgde.     De 
rechts-geleerde  Polus  opende  Yupan- 

guysgrai  :  vond 't  lichaem  gebalzemt, 
en'teenemaelongefchonden  :  d'oo- gen  fchuilden   onder   doorluchtige 

goude  vliefen  :  't  hoofd  vertoonde 
een   lit-teiken   van  een  geworpen 
Heen.    'c  Had  nu  meer  als  tachen- 
tig  jaer  gelegen  in  het  graf ;  doch 
fcheen  eer  levendig  dan  dood  :  al- 

leenlijk  was   een   weinig   graeuw- 
Dit  lijk  ,  als  ook  van  andere  Ingas, 
bragt  de  mark-graef  Canette  uit  Cu/co 
na  Lima :  ten  einde  d'afgooden-dienft belette  ,  welken  de  Peruaenen  met 
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de  zelve  pleegden.  Yupanguys  ftaet-  i 

volger  is  geweeft  Topa  Inga  ,  en  de- 
fes,  fijn  zoon  even  eens  genaemt: 

die  't  gedacht  ApacAillo  voort-zette ; 
beide  rechte  weinig  uit.  Veel  wijtluf- 
tiger  naem  verkreeg  Guaynacaua  een 

rijk  en  fterk  jongman.  Gevordert  tot 
de  Peruaenfche  kroon ,  ftelde  allen  t- 

hal  ven  voorzichtige  keuren  :  voerde 

gelukkige  oorlogen  :  bemagtigde  het 

koningrijk  Quito ,  vier  honderd  mijl 
boven  Cu/co  :  werwaerds  fijn  doode 

licchaem  gevoerd  is  ,  en  binnen  de 
vermaerde  zonne  tempel  begraeven. 

't  Ingewand  wierd  in  Quito  ter  aerde 
befteld  ;  doch  niet  zonder  bloedige 

oflèr  :  alzoo  duizend  huis-genooten 

vry  willig  ter  flagting  gingen:  om  haer 

Heer  Guaynacaua  te  dienen  in  d' an- dere weereld.  Sijn  nagelaeten  fchat , 

genoegzaem  onwaerdeerlijk  ,  is  by 
de  Peruaenen  zorgvuldig  verfteeken , 

ten  tijde  de  Spanjaerden  't  land  aflie- 
pen. Sijn  bevloerde  wegen,  prach- 

tige gebouwen  en  flerke  floten  be- 

tuigen als  noch  't  vermoogen  van  de- 
fe  Inga.  Weshalven  by  levende  lijve 
voor  een  God  wierd  aengebeden. 

Sijn  moeder  Mamaoclo  beleefde  meer 
als  drie  honderd  kinds  kinderen,  uit 

haer  zoon  Guaynacaua  voort  gefproo- 
ten.  De  (lamme  Tamebamba  erkende 

hem  een  vader  te  zijn  :  welker  hoof- 
den Guafcar  en  Attabaliba  ,  Guayna- 

cauas  echte  zoonen  ,  dapper  over 

hoop  geraekten.  De  jongfte  Attaba- liba leverde  Guafcar  flag,  en  behield 
't  veld.  Defe  broederlijke  tvvee-fpalt 
duurde  ,  wanneer  de  Spanjaerden  in 
Peru  vielen  :  alwaer  nooit  zoo  veel 

voets  zouden  gekregen  hebben,  ten- 
zy  't  Rijk  aldus  verdeelt  lag.  Ter- 

wijl Attabaliba  by  Pizarrus  wierd  ge- 

vangen gehouden ,  namen  fijn  veld- 

heeren  Quizquiz  en  Chilicuchima  bin- 
nen Cufco  den  Inga  Guafcar ,  te  vooren 

genaemtTitoCufyGualpa,  gevangen. 
Afge voert  na  de  valleye  Sacfahuana, 
is  door  Attabalibaes  krijgs-knechten 

levendig  verbrand,  't  Word  voor 
merk  waerdigaengeteikent:  hoe  Gu- 

afcar ,  wegens  fwaere  neder  -  laegen 
jammerlijk  gekrenkt  ,  een  groote 
oflerhande  offerde  den  Viracocha ,  om 

fijn  hulp  in  d'uiterite  nood  tegen  At- 
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tabaliba  af  te  bidden  :  wanneer  tij- 
ding kreeg  ,  dat  een  vreemd  volk, 

verre  o  ver  zee  herkomftig  Attabaliba- 
ter  hechtenis  had  befteld  :  na  dat  fijn 

leger  ten  meerderen  deel  gefneuvelt 
was.  Hier  uit  greep  Guafcar  moed: 
noemde  de  Spanjaerden  Viracochas  : 
oordeelende  haer  vanden  hemel  tot 

verloiïing  afgevaerdigt ;  te  meer  na- 
dien bereeds  zoo  veel  bloed  geftort 

was ;  want  Attabaliba  had  niet  alleen 
den  prins  Atoco  ,  die  Guafcars  party 

ftijfde  ,  nevens  twee  en  dartig  dui- 

zend man  geflaegen  :  dronk  uit  Ato- cos  bekkeneel  ,  beflaegen  in  goud ; 
rnaer  tarnde  ook  de  borft  op  van 
meer  dan  tien  honderd  kinderen: 

welke  de  Connariten  met  vredes-tak- 

ken  tot  hem  af-fchikten.  Na  d'aflij- 
vigheid  van  Attabiliba  en  Guajcar , 

joeg  Mango  Inga  beider  broeder  de 
Spaenfche  bezettelingen  uit  Cufco : 

die  ,  eerlang  met  nieuwe  hulp-ben- 
den geftijft  ,  Mango  ,  niet  zonder 

bloedige  zegen  ,  benoodzaektente 
verfluiven  na  'twoeft  gebergt  Vilca- 
bamba :  alwaer  hy  ftand  hield ,  en  fijn 
nazaeten  als  noch  heerfchen ,  veilig 

door  de  fterkte  der  plaets.  Alleen- 
lijk quam  d'Ihga  Saritopa  van  dit  ge- 

bergt  tot  de  Spanjaerden  over :  en  ver- 
kreeg ten  vreedzaeme  wooning  de 

{  valleye  Tucay.  Anderzints  zoo  mee- 

nig  uit  de  (tamme  der  Jngas  'm  Spaen- fche handen  vervielen ,  zijn  binnen 

Cufco  ter  dood  gebrast ,  tulTchen  naer 

zuchten  van  "de  oude  burgers  ;  als 
die  een  adelijk  gedacht  befchouwden 

onder  ongenaedige  beuls  mis-han- 
delt,  door  welke  eertijds  met  prach- 

tige ftaetzie  beftiert  waeren  ,  drie 
honderd  jaer  achter  een .  Cufco  was 

de  koninglijke  zetel :  welke  Guayna- 
caua tot  d'aenzienelijkftetopverhef- 

te  ,  die  onder  alle  Jngas  verre  uit- 
munt. Augullijn  de  Tarrate  verhaelt 

iets  gedenkwaerdigs  van  hem.  Wan- 
neer fijn  huifvrou  in  dekraem beviel 

van  een  zoon ,  gefchikt  tot  de  kroon, 

hield  Guaynacaua  een  feeft  geduu- 
rende  twintig  dagen.  Ten  dage  als 
't  kind  een  naem  ontüng  ,  droegen 
twee  honderd  Peruaenen  een  goude 

keten  tempel-waerd :  ieder  fchaekel 
had.  eens  vuifls  dikte,  de  keten  een 

leng- 
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lengte  van  zeven  honderd  voeten. 
De  flaet-  volging  der  lngas  ging  al-  | 
dus  toe.   De  lngas  hielden  een  groot 

getal  by  -  zitten,  welker   kinderen 
geen  recht  konden  voor-wenden  tot 
de  Peruaenfche  kroon;  maer  de  zoon 

geteelt  by  Coya ,  zijnde  doorgaens 
des  koninx  eigen  fufter  ,    (  want 

defe  bloed-fchande  wierd  eerlijk  ge- 

keurt,  gelijk  ook  eertijds  by  d'Egyp- 
tifche  koningen  (  bleef  erf- wacht  er 

van 't  rijk:  tenzy  de  Inga  een  wette- 
lijke broeder  had ,  die  voor  de  zoon 

ging,  hoewel  uit  een  Coya  gebooren: 

ja  zelf  de  broeders  zoon  vaerde't  ge- bied des  overleeden  ooms  aen  ,   en 
niet  de  zoon  fijns  vaders  fchepter. 
De  zelve  ftaet  -  volging  greep  ook 
fland  onder  alle  ianu-heeren  ,  by  de 
Peruaenen  genoemt  Curacas.  De  ko- 
ninglijke  begraevingen  gingen  met 
groote  pracht  toe.    De  na-gelaeten 
goederen  des  Inga  wierden  ten  dee- 
ïen  aengeleid  tot  gods-dienft  in  een 
heerlijke guaca,  (defe  naem draegen 
debede-huifen  )  ten  einde  den  af  ge 
flurvenen  geduurig   goddelijke  eer 
bevveefen  wierd   -.  ten  deelen  trok 

'thuifgezin  genot  uit  defchatten  der 
Inga.   De  ftaet-volger  tot  de  kroon 
mogt  niet  het  minfte  erven  van  fijn 
voor-zaet ;  maer,  volgens  een  oude 
wet,  voor  fich  een  nieuw  paleis  en 
nieuw   huis  raed  toe -Hellen.     De 
kroon  beftond  uit  een  fijn -ro ode 

woliequaft,  afhangende  over 't  voor- 
hoofd :  d' andere  vorften  droegen 

de  zelve  ter  zijde  by  het  rechter 

oor.  d'  Inhulding  tot  de  kroon  ging 
plechtelijk  toe.    d'  Adel  en  priefters 
vloeyden aller  wegen  nuCufco ,  behal- 
ven  een  ontelbaer  getal  van  gemeine 
luiden.    De  fchenkaedjen  van  goude 
en zilvere  vaten  ,  fijne  gewrochte  ta- 

kenen cumbi  ,  allerley  zee-fchelpen 
en  koftelijké  pluimaedjen  ,  bedroe- 

gen een  onwaerdeerlijke fchat.    Dui- 
zendfchaepen,onderfcheiden  in  ver- 

ven, dienden  ten  offer.  Voorts  flach- 
te  de  opper-paep  een  kind  voor  het 
beeld  van  Virachocha ,  niet  zonder  by - 
zondere  plechteiijkheden  :  hy  riep 
onder  andere  luids-keels  ;  0  groote 
Godviracocha ,  wy  offeren  u  dit  kind  op  : 

ten  einde  gy  't  rijk  in  rufte  houd,  of 
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ten  ti'ide  van  oorlog^  krachtdaedig  hel- 
pe  :  onfen  Ingavoorfpoedigmaek  :  fijn 

grootheid '  bevorder  e  ;  en  hem  wijsheid 
verleen  tot  het  gewichtig  land- beft  ie  r.  uoedein- 
Geen  volk  eerbiediger  omtrend  haer  •f^-p'7* 
koning ,  als  de  Peruaenen :  daer  is  ner-  gedmk- 

gens  geheuchenis  ,  dat  ooit  iemand  ̂ ^Aig. 
tegen  d'opper -magt  op-ftond  :  te 
meer  naedien    de  fchepter -dragers 
Peru  met  groote  gerechtigheid  be- 
heerfchten  .   En  defe  fielden  allent- 
halven  land-droflen  van  minder  of 

meerder  magt ,  na  vereifch  der  gewe- 
ften.   De  land-droften  leefden  zeer 
maetig,en  regeerden  volgens  flrenge 
wetten.    Tot  dronkenfchap  en  ver- 

vreemding van  een  koorn-air,  flond 
dedood-ftraf.  Vorders  hielden  d ln- 

gas een  wijfe  voet  der  befliering. 
d  Onderdaenen  wierden  geduurig  in 

arbeid  geoefent  :  d' aenzienelijkfte van  overwonne  volkeren  na  andere 

geweften  verplaetft  :  d'hoofdenaen 
't  \\oix.ox.Cufco gehouden  :  en  ridders 
uit  koninglijke  ftammen  derwaerds 
gefchikt,om  de  verheerde  landfchap- 
pente  beteugelen.  Defe  verdeelden 

d'ingezetenen  in  rotten  :  over  tien 
menfchen  was  een  gefteld  :  een  an- 

der over  honderd  :   wederom  een 
over  duizend  :  en  eindelijk  een  over 
tien  duizend.  Ieder  moeft  weekelijk 

rekening  geven  van  't  getal  derdoo- 
den  en  geboorene  ,  van  't  vee  en  al- 

le byzondere  voorval  aen  de  land- 
voogd ,  die  altijd  uit  de  ftamme  der 

lngas  moeft  zijn.  Op  'thooge  Feefl 
Rayme  vervoegden  zy  zich  te  hoof 
binnen  Cufco  ,  met  de  verzamelde 

fchattiog  ,  by  haer  onderhoorig  ge- 

weft  opgebragt.    't  Rijk  lag  verdeelt 

in  vier  wijken  ,  genaemr  Tahuant'm- fuyo  ,  volgens  de  vier  wegen  die  uit 

Cu/co  door  't  gantfche  rijk  gingen  :  na- 
melijk Chinchafuyo  [en  noorden  ,Colla- 

Juyo  na  't  zuiden,  Andefuyo  ooflelijk 
enCöWé/«j/0weftwaerd.  Degemein- 
ten  beflonden  uit  Hananfayo,  zoo  veel 
als  boven  zijnde,  en  Vrinfaya,  beneden 

zijnde.    De  Quipocamayos  of  reken-  ̂ ip0Ca- 
meefters  willen  gefwindbyknoopen  ™*y°* 

op  te  maeken ,  niet  alleen  wat  ieder  vrlkm-  * 
landfchap  moeft  opbrengen  ;  maer  metfim, 
ook  eik  menfch  hoofd  voor  hoofd, 

en  zulx  volgens  'tvermoogen  van 
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ieder  landfchap  en  menfch.  Voorts 

hebben  de  /«g^gebouwtaenzienlij- 
ke  tempels,  onwinnelijke  fterkten, 

prachtige  paleifen,  en  verwonderend 

waerdige  land-huifen.     De  voor- 
naemfte  ftaen binnen  CuJco,T^g^afia- 
co  enTamho.Uit  alle  ge  wellen  wierden 

de  bouwers  by  beurten  op-ontboo 
den.  Defe  bragtenongemein  groote 

fteenen  by  een  :  meeft  acht  en  dartig 

voeten  lang ,  achtien  breed  en  fes  dik: 

diervoegen  zonder  kalk,  ciment  of 

yzer werk  te  zamen  gevoegt ,  dat  de 

zamenvoegen  niet  gezien  worden. 

JHaer bruggen  overdeftroomen  zijn 

van.ftroo  en  biezen  gevlochten  :  we- 
derzijds der  oevers  met  fterke  tou 

wen  vaftgemaekt.  Soodaenigeenbe- 
flaetde  breede  enbynagrondeloofe 

uitwaetering  des  grooten  meirs  Chi- 
cuïto.  De  bondels  van  de  liezen  toto- 
razïjn  aen  malkandere  gebonden ,  en 
boven  met  ftroo  dik  beftrooyt  :  zuix 
ookfwaere  iaften  lanx  defe  brugge- 
voert  worden.  Geen  vorft  bezat  im 

mer  zoo  veel  rijkdom  als  een  Inga.  El- 

ke landaerd  voorzag  hem  van  't  geen 

onder  haer  meeft  geacht  was.  DeChi- 

chen  bragten  welriekend  hout :  de  Lu- 
canas  kloeke  jrósbaer-torzers^C/ww 

bibïlcas  aerdige  danzers  :  en  voorts 

leverde  ieder  geweft'tgeenuitmun- 
te  ;  behalvendegewoonelijke  fchat- 

ting.  Die  't  goud  en  zilver  uit  de  mij- 
nen groeven  genooten  van  den  Inga 

kofl  en  klederen  :  hoewel  ook  ander- 
zints  den  arbeid  fijner  onderdaenen 

na  welgevallen  om  niet  gebruikte. 

Ais  hy  eenig  land  door  wapenen  t'on- 
derbragt ,  moeft  het  driederley  fchat- 

ting.betaelen.  d'Eerfte  wierdbefteet 
aen  den  godsdienft.    Elke  guaka  of 
beden-huis  had  byzondere  inkomft 

uit  toegevoegde  landeryen  :  welker 
vruchten  ten  deelen  tot  offer  ftrek- 
ten  van  den  Schepper  Pachayachachï, 
dezonne,  de  donder  Chuquilla  en  tot 
zielmhTen  voor  afgefturvene :    ten 

deeien  leefden  by  de  zelve  de  prie- 

fters.  De  godsdienft  over 't  gantfche 
rijkquamallenthalven  over-een  met die   binnen  Cu/co  ftand  greep.    De 
tweede  tol  verviel  aen  den  Inga,  fijn 

hof- gezin  ,   maegfchap   en  krijgs- 
knechten .    De  welke  der  Ingas  ak- 
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kers  bearbeiden  ,  zongen  in  feeft- 

klederen  geduurig  liedekens  ter  ee- 
ren  van  d'Inaa.  't  Geen  niet  verteert r»  i 

wierd  by  't  hot  ,   verbergdenze  in 
pakhuifen  ,  tien  jaeren  achter  een , 

tegen  een  fchraele  tijd.    Oude  lui- 
den ,  weduwen  en  kranken  betael- 

den  geen  fchatting,  't  Derde  deel  ge- 
nooten d'armen  :  men  wees  jaerlijx 

iegelijk  behoeftige  aen  een  ftuk  ak- 
kers ,  welk  ten  onderhoud  mogt be- 

bouwen.   By  onvruchtbaere  jaeren 

ontfingenze  uit  de  pakhuifen  te  voo- 
ren  bewaerd  om  in  nood  uit  te  reiken, 

't  Vee  was  gelijk  de  landeryen  drie- 
zints  verdeelt  voor  den  godsdienft , 

Inga  en  gebrek-lijdende  huisgezin- 
nen.   De  fchaepen,  ter  gezetter  dag 

gefchooren,  leverden  eenig  overfchot 
van  wolle  aen  de  armen,  omtefpin- 
nentotdekfel.  Soo  haeft  eenig  beeft 

fchurfte  (de  Peruaenen  noemen  hetca- 
rache)  beving ,  moeft  levendig  gedol- 

ven :  ten  einde  'tquaed  niet  voort- 
verfpreide.  Voor  't  hofgezin  der  ln- 
grfwierden  uit  de  befte  wolle  de  fijne 
laekenen  cumbi  geweeven  :  de  grof- 

fte  ̂ ^/c-<j  deeldmen  onder  't  gemeine 
volk  uit.  Behalven  dufdanige  gefchik- 
te  voet  van  land-beftier,  is  verwonde- 
rens-waerdig  de  ftijl  van  leven ,  by  de 
Peruanen  gebruikelijk.  Elk  leerde  van 
kindsbeen  af  niet  alleen  een  ambacht; 

maer  alle ,  welk  tot  huishouding  noo- 
digachteden  :  alsweeven,  landen 

huifen  bouwen ,  en  't  gereedfchap  tot beide  toe  te  ftellen  :  zulx  niemand 

den  anderen  van  doen  had.    Onder- 
tufïchen  bleven  op  haer  zelven  de 
werk-meefters ,  die  meer  ten  cieraed 
en  vermaek  arbeiden :  hoedaenige  de 

zil  ver  fmeeden , fchilders,  potte-bak- 
kers,  zang-kundige  en  danzers.  De 

dragtover  't  gantfche  rijk  is  flechten 

eenerley  :  alleenlijk  hebben  d'in- 
woonders  van  't  eene  geweft  een  ver- 
fcheiden  hooft-dekfel,  waer  door  van 
't  ander  onderfcheiden  moeten  gaen, 
volgens  een  on  verbreek  elijke  wet. 

Zommige  dan  dragen  op  't  hoofd  ge- , 
breide  wrongen  :  andere  brede  vlech- ten :  andere  kleine  hoeden  :  andere 

ronde  bonetten,  of  geweeven  hulzels 

niet  ongelijk  een  teems.    De  poft- ' 
booden  Chaj^uis   bewoonden  t\vee\ 

kleine 
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kleine  huisjes :  in  elk ,  anderhalf  mijl 

af-gefcheiden  ,  onthielden  fich  twee 
Pemaenen,  die  maendelijk  van  hutten 

veranderde.  Öefe  bragten  de  ver- 
zegelde luft  dei  Inga  met  een  volle 
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houwelijk  tufTchen  broeder  en  fuller 
bleef  verbooden.  Doch  de  Inga  Topa  inganrou. 

Tupanguy  vader  van  Guaynacaua  brak  venh™r die  wet:  trouwde  fijn   volle  fufteryïJ™. 
Mamoeilo :  en  ftelde  een  keur,  dat  zul 

ren  totdenaeii-gelegeneC/^«w,  en  kebloed-fchandealleen  *ƒ<?»  fogas zou- 
die  voorts  tot  de  volgende:  zulxbin-  de  vryftaen.Ja  terwijl  ziel-toogde  be- 

nen twee  dagen  honderd  mijl  af-lei-  ( lafte  ernftelijk  fijn  zoon  Guaynacaua 
den.  Zedert  de  Spaenjche  Peru  be-  ter  echtgenoot  te  nemen  GoyaCujfili- 
magtigden  ,  verviel  dit  geriefelijk  \may,  beide  uit  hemen  Mamoeilo  ge- 
werk:  welk  de  tiende  Peruaenfche  fprooten.  Dit  goddeloos  bedde  bragt 
onderkoning  Martyn  Euriques  eeni-  voort  Guajcar  en  Attahaliba ,  in  welke 
ger  maete  herftelde  -want  hy  be-  het  Peruaenfche  rijk  te  gronde  ging. 
ichikte  zoudye  voor  de  poften,  die  Voorts  liet  ook  Guaynacaua  toe 't  ge- 
om  de  vier  mijlen  op-paften,  ten  ein-  meinevolktehouweli)ken  méthalve 
de  alle  brieven  en  pakken  eikander  fufters  van  vaders-wegen;  doch  niet 
vaerdig  toebrengen. Eindelijk  onder-    van  moeders  of  volle  fufters.  Belan- 
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hielden  J'Ingas  ftraffe  wetten.  Gelijk man  haf  te  helden  dae den  niet  onbe 

Ioond  lieten  :  (om  beruchte  oorlogs 

gende  de  Peruaenfche  huifen,  zijn  bui/en, 
meeftflecht  en  vuil.  Weinig  toe-ftel^^ 

gebruiken    d'inwoonders  omtrend  Peru. 
ftukken  kreeg  iemand  bewind  over  |  haer  tafels,  vergenoegt  met  bier  uit 
eeniggeweft,  of  eigendom  aenlan-  rijs  gebrouwen,  brood  van  maizge- 
deryen,  of  eengemalinneuit'tftam-  bakken,  gedroogd  vleefch  ,  vifch  en 
huis  der  lngas)  alzoo  Honden  dood-  j  zommige  Wortelen.  In  d'oorlogge- 
ftratTen  voor  verfcheide  mis- drij-bruikenzeflingers,  pijlen,  worp-pij- 
Man-ilagt,  diefftal,  bloed-fchande  len,  pieken,  hellebaerden ,  vuift- 
en  over-fpel  wierden  met  den  hals  I  hamers  en  fchilden.  De  begraeving 
geftraft  :  in  diervoegen  mochtans 

dat  de  veelheid  van  by-zitten  geoor- 
loft  bleef  ,  ook  zelf  't  boeleeren 
met  de  by-zitten  van  andere  :  al- 

leen wierd  ter  dood  gedoemt  ,  die 

d' echte  huis- vrouw  fijns  naeften 
vleefchelijk bekende.  Defe.plechte- 
lijk  getrouwt ,  moeften  de  by-zitten 
eerbiedig  dienen.  Wanneer  de  brui- 

degom fich  met  haer  in  echt  verbond, 
trok  hy  den-bruid  de  fchoenen  o  jota  , 
niet  ongelijk  Jer  Graeuwmonniken , 
aen  :  gevuld  met  wol,  beduide  haer 
maegdom;  doch  met  braemen,  dat 

by-geflaepen  had.  Defe,  doorgaens 

jonger  dan  de  man ,  droeg  over  d'af- 
gefturvene  man  een  vol  jaer  rouw  in    Doch  gemeine  luiden  de  voornaem 

fwartgewaed:  enmogtniethertrou-    fte  werktuigen  van  haer  ambagt,  en 

wen,geduurendederouw.  Deland-'  de  krijgsknechten  wapenen.  DePe 

^  Beproeving 

van  een  aeniienehjke  perzoonaedje  va»  aen. 
ging  aenfienelijk  toe.  Hy  wierduit-  Jjj^w 
gedraegen  op  een  prachtige  zetel , 
en  alzoo  ter  aerdebeftelt ,  met  twee 

by-zitten ,  welke  alder-meeft  bemin- 
de, en  te  gelijk  drie  knechten,  als 

ook  goude  en  zilvere  vaten  ,  maïz  en 
de  drank  chica ,  welk  de  naefte  vrien- 

den door  een  ried  by  de  mond  des 

afgeftorvenein-fpuiten.  Dit  in-fpui- 
ten ,  't  dompelen  van  by-zitten  en 
dienaersgefchied:  op  dat  de  doode 
fich  hier  af  diene  in  de  anderewee- 
reld.  De  bloed-verwanten  befchrei- 

jen'tlijk  ettelijke  dagen:  ftellen  op 
't  graf  de  beeltenis  des  begraevene. 

droften  en  ftee-voogden  ontfïngen 
van  de  hand  der  Inga  een  gemaelinne. 

d'Inga  verzaemelde  uit  verfcheide 
plaetfen  de  fchoonfte  en  adelijke 
dochters  te  zaemen :  ftak  ieder  een 
ojota  aen  de  voet :  en  leverde  haer  aen 

ruaenfche  afgodery  is  veel-voudig. 
Haer  opperfte  God  Vïracocha  droeg 
verfcheide  benaemingen  :  onder  an- 

dere wierd  hy  geheten  Pachacama  of 
Pachayachachïk ,  Schepper  van  hemel  en 
aerde ,  als  ook  Ufapu ,  wonderbaerlijk. 

een  jongman  over  ,  na  eigen  goed-    Ter  eeren  van  Pachacama  ftond  eer- 

vinden,    't  Overfpel  wierd  in  zulke  j  tijds  een  prachtige  tempel  vier  mijl vrouwen  met  de  dood  geftraft.   Het buiten  Lima, Uit  de  bouw-vallige 

©ver- 
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'veelvoudig- 

overblijffels  is  lichtelijk  af  terneeten 
Ttruunfeht  de  voorige  heerlijkheid.  Alhier  gaf 
fifgoodery  $Q  duivel  antwoord  aen  de  priefters 

ruggewaerds  gekeerd  na  Pachacamas 

beeld  :  terwijl  zy  *t hoofd  na  d'aerde 
boogen ,  en  dartele  onbefchaemdhe- 
den  pleegden.  De  tweede  kerk  ftond 
dicht  onder  Cufco.  cïlngas  hadden 
binnen  de  zelve  geplaetfl  de  beelden 
aller  Goden  en  Godinnen ,  zoo  mee- 

nig  over  Peru  wierden  aengebeden. 
Voor  ieder  beeld  ftond  een  outaer. 

't  Voornaemfte  Punchao  was  uit  lou- 

ter goud  ,  den  zonne  toege-eigent : 

op  welkers  voorhoofd-plaet  de  zonne 
fchijnende  een  tweede  hemels -licht 
vertoonde.  Defe  plaet  viel  den  Spaen- 

fchen  hopman  Mancius  Sierra  de  Le- 
guizamo  ten  buit  ;  doch  alzoo  hy  den 

koftelijken  roof  opeen  nacht  verdob- 
belde :  bleef  in  veler  mond  dit  fpreek- 

woord  :  Leguizamo  geraekte  de  zon- 
ne quijt  ,  eer  verrees  :  ter  oorzaek 

den  plaet  namiddags  kreeg  ;  wan- 

umpeiïui-  neer  des  nachts  by 't  fpel  verloor.  De nn  cufco  ■.  tempel  zelf  gebouwt  uit  fwaere  üee- 

Een  goude 

zonne- 
beeld. 

nenop malkander konüig gepaft,  en 
binnen  overtoogen  met  goude  plae- 
ten  een  vinger  dik ,  ftond  vol  goude 
vaten  en  outaeren  :  rondom  w7aeren 
twee  galderyen,  waer  op  de  kamers 
der  priefters  en  priefterinnen  ukqua- 
men.  Nevens  de  vloed  Tici-quaqut 
vertoonde  fich  een  derde  prachtige 

kerk,  aen  de  zonne  toegewijd.  Waer- 
lijk  verwonderens-waerdig ,  dat  geen 
afgodery  zulk  een  hooge  ouderdom 
bereikt,  of  zich  zooverre  verfpreyd 

heeft ,  als  defe  met  de  zonne.  De  hei- 

lige loh  (by  de  twee  en  zeventig  Over- 
zetters  ,  gelijk  ook  by  Theodotio  en 
OlympiodoYW  gehouden  voor  Efaus 

na-neef)  gewaegt  van  den  zonnen- 
dienft.  EnMofes  de  oudfte  onder  alle 

fchry  vers  fteh  Gods  wet  aldus  ter  ne- 
der :  Dat  gy  uwe  o  ogen  niet  opheft  ten 

hemel ,  en  aenziet  de  zonne  :  —en  word 
aengedreven ,  dat  gy  u  voor  die  huigt  en 
haer  dient  Onaengefien  defe  wet, 

heeft  lfrael  d'afgodery  metdezonne 
van  de  Syriër  s  ontleend.  Ter  eere  des 
zons  ,  wien  toepafte  de  benaeming 

Bahai 
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Bahalheer ,  of  Beel-famen  heer  des  he- 
mels oïook  Baal-zebahim  heer  van  offer- 

handen ,  ( namaels  tot  verachting  ver- 
andert in  B  aal-zebub  vliegen- god ,  of 

.ook  Moloch  en  Milcom  ,  verbranden 

Jfraelhaer  kinderen  levendig,  d'  Ara- 
lier  s  offerden  dagelij  x  op  de  daken 
wierook  aen  de  zon.  Byzonder  was 
diefweegen  aldaer  berucht   de  ftad 

Baifampfa,  zoo  veel  gezeid  als  'thuis 
des  zons. De  Perfiaenen  hielden  de  zon- 
ne  voor  opperfte  God  :  en  vierden 
tot  fijner  eer  drie  voudige  feeften, 
wegens  des  zelfs  drie  voudige  wer- 

king, niet  alleen  door  warmte,  licht 

en  onder-fcheiding  des  tijds  ;  maer 
ook  ter  oorzaek  de  zonne  de  dagen 
afdeelt  in  lange  des  zomers,  korte 

by  de  winter,  en  even  gelijke  op  't  be- 
gin van  de  lente  en  herfft.  d'Egypte- 

naers  eerden  de  zon  onder  de  be- 
naemingö/fr#.  In  dit  rijk  voerde  de 
ftad  Heliopolis    een   wijd-beroemde 
eer  tijtel:  ter  oorzaek  de  os  Mneuis, 

welke  den  zon  af-beelde ,  bydeland- 
zaeten  rondom  gods-dienftig  wierd 
aengebeden.  Mneuis  verhefte  in  de 
rechter  poot  een  fweep ,  na  de  wijze 
der  voer  luiden :  de  flinker  klemde 
eenbiixemen  koorn-airen.  DeMoo- 
ren  hielden  de  zon,  Ajfabin  genaemt, 

voor  d'hooglïe  God.  Het- offer  ging 
aldus  toe.  De  prieflers  alleen  mog- 
ten  kaneel  plukken  :  onder  beding 
nochtans  ,  dat  eerfl  ter  eeren  Ajfa- 
bins  vier  en  veertig  oiTen  ,  en  even 
zoo  veel  geiten  en  rammen  moeften 
flachten,  noch  geen  kaneel-pijpen 
in-zaemelen   voor    of  na  zonnen- 

ondergang.     De  kaneel-pijpen,  te 
zamen-gebragt ,   wierden  door  een 
geheiligde  piek  by  de  priefters  ver- 

deelt :  't  overfchot  droegen  d'han- 
delaers ,  mits  betaelende ,  weg.  Of 

'teen  en  ander  rechtmaetig  gedeelt 
was ,  bleek  uit  een  wondere  open- 
baering ;  want  by  aldien  geen  bedrog 
fchuilde  onder  't  verdeelde,  ftak  de 
zon  aen  de  fnipperingen  ,  welke  van 

't  kaneel  bleven  leggen  :   en  ander- 
zints  niet.  d'  Oude  Grieken  hielden 
ook  een  vreemde  feel^-ltaetfie  om- 
trend   de   zon.  Zy  beftaeken  een 
groote  ftaek  met  lauwrieren  en  aller- 
ley bloemen,  op  ieder  zevenfte dag 
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der  maen.    De  top  der  ftaek  droeg 
een  fwaere  kopere  kloot ,  aen  welke 
kleinderen  kleinder  klooten  afhin- 

gen. Midden -weegs  van   de   ftaek 
flingerden  drie  honderd  vijf  en  feftig 
kranfen.  De  voet  der  ftaek  was  be- 

kleed met  een  geeie  vrouwe-rok.  De. 
bovenfte  kloot  beduide  de  zon  :  de 
mindere  de  fterren :  de  kranfen  't  ge- 

tal der  dagen  van  'tjaer.  Ctefias  een Griex  fchrijver  verhaelt  van  iïofter- 
Indiaenen  ,  hoe  zy  jaerlijx   vijftien 
dagen  reizen  na  een  beftemde  plaets 
om  de  zonne  te  bidden :.  hy  gelieve 
vijf  en  dartig  dagen  te  verminderen 
de  kracht  der  brandende  ftraelen. 

't  Getuigenis  der  Jood  Benjamin  Tude- 
lenfis  komt  hier  te  paffe.  Na  zeven 
dag-reijens  ben  ik  gekomen ,  zeid  hy, 
in  Haaulan ,  (hier  door  verftaen  zom- 
mige   Zeilam,  en   andere  Sumatra) 
welk  }t  begin  is  des  koningrijx ,  aenbid- dende  de  zon  voor  God  :  een  volk  na- 
ment  lijk  uit  de  kinderen  des  fler-kun- 
digen  Chus ;    De  zon  word  by  haer  ge- 
viert  op  verfcheide  en  groote  outae- 
ren ,  gebouw t  aen  alleplaetfen ,  een  half 
uur  buiten  de  (lad.  Gemeineliik  loopenze 
's  morgens  vroeg  den  zonne  te  gemoet : 
wien  op  alle  outaeren  beelden  toe-gewijd 
zijn,  na  de  gelijkenis  des  zonne-krings 
door  tover-konflen  gemaekt.  Zoo  ras  de 
zonne  opgaet,  fchijnen  de  zonne -kringen 
aen  ge  (l  00  ken  te  worden,  en  geven  Je  hel 
geluid.  Ieder  man  en  vrouw  heeft  een 
wierook-vat  inde  hand:  en  alle  tegelijk 
doen  offerhande  aen  de  zon.  De  zelve 
afgoodery  metditfehepfel  bedrijven 
ook  de  Peruaenen.  Waerom  zy  dan  de 
Spanjaerdenbefpotzen ,  toen  haer  een 
gekruiften  Heiland  verkondigden; 
want  zy  hadden  een  beter  God,gelijk 
voor  gaven, die  alle  morgen  zoo  heu- 

chelijk te voorfchijn quam.'t Verdient  %££*. 
een  kort  onderzoek ,  waerom  d'Ame-  en  andere 
ricaenen  en  meeft  alle  de  heidenen  heidene"  de 
voorde  zonne  plaets  op-ruimden  in  dé». 
haer  tempels.  Hetisnamentiijk  een 
gemein  gevoelen  aller  menfehen ,  ge- 

lijk Arijloteles ,  Simplicius  ,  Themifiius 

en  andere  getuigen ,  d'eeuwige  god- 
heid te  ftellen  in  de   boven-plaets 

welke 't  aerdrijk  omringt  :  waerom ook  de  biddende  haer  handen  hemel- 

waérd  verheffen  :  en ,  dewijl  d'hemel 
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niet  heerlijker  vertoont  als  de  zon , 

is  de  zon  voor  de  ëenigfte  of  voor- 
naemfte  God  gehouden.  Want  het  zy 

de  fchoonheid  en  glanz  word  aen- 

gemerkt:  het  zy  de  grootheid  ,  die 

honderd  en  feftig  maei  d'aerd-kloot 
overtreft :  het  zy  de  fnelle  loop ,  vol- 

gens welke  in  een  uur  afdoed  tien 
honderd  duizend  mijl  :    het  zy  de 

heilzaeme  kracht ,  door  invloey ende 

warmte  tot  voort-teeling  en  groey- 
zaemheid  :  hetzy  de  noodzaeklijke 

verrichting  derzonne:  hetzy  de  af- 

meeting van  de  dagen,  door  een  be- 
weegen  van  ooflen  na  weden,  of  der 

jaer-getijden  door  een  loop  van  zui- 
den na't  noorden  of  van  't  noorden  na 

't  zuiden  :  het  zy  dat  een  eenige  zon 

tot  alle  defe  heerlijke  werkingen  ge- 

noegzaem  is:  die  tezamen  genomen, 

rukt  de  heidenen  weg  ,  fich  vergae- 

pende  aen  't  uitwendige  :  om  't  he- 
mels-fchepfel  te  eeren  in  plaets  des 

Scheppers.  Doch  in  de  derde  tempel, 

welke  in  Peru  boven  de  andere  uit- 
munte  nevens  de  vloed  Tici-quaque, 

wierdook,  behal  ven  de  zonne,  gods- 
dienitigaengcbeden  de  donder,  wien 

drie  benaemingen  zijn  toegepafl ;  na-  ' 

ment\i)k  Chuqui/Ia,  Catuilla  en  Intilla- 
cods-dieufi  pa.  De  Peruaenen  geïoovén  den  don- 

deUtZ  der  een  man  te  wefen '  die  ma§t  heeft over  de  lucht.  Defe,  gewaepentmet 
knodze  en  flinger,  werpt  regen,  hagel 
en  fneeuw  benedenwaerd  ,  wanneer 

de  wolken  klopt :  en ,  fchietende  klo- 
ten door  de  benedenile  hemel ,  ver- 

oorzaekt  donder,blixem  en  weerlich- 
ten.  Hy  word  even  eens  geviert  als 

Viracocha  en  de  zonne,  met  'toplïee- 
ken  van  iets ,  niet  ongelijk  een  hand- 
fchoe.  Zomwijl  offerdenze  ook ,  by- 
zonder  binnen  Cuf co, levendige  kinde- 

(ten.fl'  aer-   ren  aen  de  zon.  Voorts  eerdenze  de 

tgeïZ'og  ,  aerde'  van  weIk  een  go^dinne  Patha- m  zemwi  mama  maekten  -.gelijk  ook  de  zee  tot 
geftem.  eenGod  Mamacocha.  De  regenboog, 

welk  d'  In gas  tulTchen  twee  uit-ge- 
ftrekte  (langen  tot  een  wapen  voerde, 

ontfing  ook  goddelijke  eerbiedig- 
heid. Onder  degefternten  wierdal- 

dermeed  gedient  Colca  ,  by  de  Ne- 
derlanders genaemt  de  Geytjens.  An- 

derzints  hadden  zommige  lierren 

byzondere  benaemingen  :  weshal- 

ven  na  ieders   nood  tot  hulp  ver- 

zocht zijn.  De  fchaep-herders offer- 
den aen  \gefteu\ie  Vreuchillay  of  de. 

Lier :  welk  zy  oordeelden  een  veel- 

vervige  ram  te  wefen,die  't  vee  uit  den 
hemel  gaede  flaet.    Andere  eerden 

Machacuay ,  de  zelve  die  d'Europifche 

fterre  kijkers  noemen  't  Serpent :  on- 

der wiens  gefach  de  Hangen  en  drae- 
ken (hen  ;   ten  einde;van  de  zelve 

geenfchaede  leeden.  Over  de  tijgers, 
leeuwen  en  beiren  voerde  de  iterre 

Chuquïchïnchay  heerlchappy :  weshal- 
ven,  die  voor  dit  verllindende  gediert 

fochten  bevrijd  te  gaen ,  gekufte  han- 
den derwaerds  om  hoog  ftaeken,  bid- 

dende om  hulp.  Zy  geloofden,  dat 

geen  levendig  fchepfel  op  aerde  fich 

beweegde ,  welkers  gelijk  ook  de  he- 
mel niet  vertoonde.  d'Aerdfche  (ton- 

den onder  debefchutting'des  hemel- 
fche;  doch  ieder  onder  (ijn^geüjk:  om 

de  zelve  voort  te  zetten  en  te  behoe- 

den. Hier  uit  quamen  voort  de  bena- 

mingen der  gefternten  Chacana ,  Topa- 
tatca,  Mamana-.Mïrma  ,  en  andere. 

Maer  de  Peruaenen  hielden  de  fontei- 
nen ,  rievieren  ,  klippen ,  toppen  van 

heuvelen,fommige kruiden  en  worte- 

len,en  byzonder  de  wortel /^.f, zijn- 
de van  een  vreemde  gcftalte,  Goden 

te  zijn.  In  Ca-xamalca  aenbadenze  een 

groote  zand  berg  ,  (taende  tuffchen 

hooge  fteenrotzen.   Zy  eerden  ook 

gods-dienfrig  allerley  wild  gediert, 
om  niet  befchaedigt  te  worden  :  en 

fchreeven  elk  fchepfel ,  welk  eenige 

vreemde  gedaente  vertoonde,  of  by- 
zondere verborgen  eigenfchap  had, 

een  goddelijkheid  toe.   Wanneer  de 
Peruaenen  reifen  ,  ftrooyenze  op  de 

kruis-wegen  en  toppen  der  bergen , 

by  haer  Apachitas  genaemt,  fchoenen, 

pluimaedjen  en  gekaeuwde  coca ,  veel 

in  gebruik.  En  als  't  voornoemde  ont- 
brak, fmijtenze  een  (leen  ten  offer: 

waerom  dan  doorgaens  de  kruinen 

van 't  gebergten  dwars-paeden  met 
(leen  hoopen  bezet  leggen,  welke 

voor  heilig  houden  :  even  gelijk  eer- 
!  tij  ds  de  Saracenen ,  dewelke  een  (leen 

gods-dienftigkuften;  ter  oorzaek^- 
braham  op  de  zelve  //gar  vieefchelijk 
bekende,  en  aen  die ,  volgens  Euthy 

mïus  Zdagenus,üjnkeme\  bond, toen 

Jjaac 
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l/aac  zoude  offeren.  Vorders  trokken 

ook  de  Peruaenen  haer  wijn- braeü wen 
uit  ter  eere  van  de  zonne,  winden  , 

Apachitas,oi  voor  welk  ding  vreefden. 
Men  bedreef  ook  vuile  ofgodery  met 
de  Ingas.  Defe  lieten  ïich  in  (teen  hou- 

wen :  'tbeeld  Guaoiquigememi,  zoo 
veel  gezeid  als  broeder,  ontfing  de  zel- 

ve eer  als  delnga:\  wierd  ten  ftrijd  ge  - 
voert  om  overwinning,  en  in  daetelij- 
keommegang,omvrucbtbaergewafch 
te  verkrijgen,  dlnga  aflijvigmoed  te- 

gen de  verdervinggebalzemt :  binnen 
een  prachtige  kapelle  rot  Cu/co  ter  aer- 
debeflelt:  en  aldaergodfdiendig  ge- 
eert.  Een  groot  deel  derna-gelaeten 
fchattenbleeftengodfdiendgefchikt. 

d'Onderfelijkheid  der  zielen  ,  draf 
voordequade,  en  belooning  voor  de 
goede  na  dit  leven,  isallenthalven  in 
Peru  aengenomen;  maergeenzintsde 
opdanding  vandedooden.  Zy  beu- 

zelden wegens  een  andere  weereld, 

werwaerds   d'  afgedurvene  verhuif- den  :  waeromdan  de  liefde  vrienden 
fich  lieten  keelen  ,  om  haer  dooden 
heer  gezelfchap  te  houden.    Toen 

d'  Inga  Guaynacaua  begraeven  wierd  : 
zongen  meer  als  duizent  hoovelin- 
gen  verfcheide  liedekens :  hielden  een 
vrolijke  maeltijd :  en  (lapten  blijde  ter 
flachting :  ten  einde  zy  haer  koning 

mogten  dienen  aen  d' ander  zijde  des 
gebergte.  MenorTèrdeinfchelijx  een 
merkelijk  aen-tal  kinderen  ,  met  wel- 

ker bloed  deprieder  een  üreep  hael- 

de  over  't  aengeficht  der  kinderen  van 
'teen  oor  tor  het  ander.    Doch  dit 
menfehen-oder  grijpt  geen  plaets,  dan 
omtrend  doorluchtige  perzoonaed- 
jen.  Anderzints  blijft  onder  alle  ge- 
mein ,  fpijs  te  (lellen ,  op  de  graeven  : 
den  lijken  met  dubbelde  winel-klee- 
derente  voorzien  :  geld  in  de  mond 
en  handen  re  (leeken;  wantzygeloo- 
ven  ,  de  zielen  om-fwerven ,  honger , 
dorft ,  koude  en  vordere  ongemakken 
lijden.    De  Peruaenfche  beelden  be- 
(londen  uit  goud, zilver  (teen  of  hour: 
alle  buiten  gemein  mis  maekt.  Zom- 
mige gaven  antwoord,  gelijk  de  dui- 
vels-fpraeken  tot  Delphi  en  Dodona. 
Maer  behalven  de  tempel  Pachacama, 

wiens  prachtige  grootheid  d'over-ge- 
ble vene muuraedjen  buiten  Lima ,  tot 
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j  ieders  verwondering,  ten  vollen  be- 
1  tuigen:  alwaer  Francïfcus  Pizarrus  een 
I  onwaerdeerlijkefchat  vond  :  heeft  ie- 
derPeruaenfch  landfehap  een  kerken- 
der  welke  binnen  elke  (tad/dorp  en  ge- 

hucht minder  en  minder  bede  hmkn 
behooren.  Des  nachts  (lapten  de  poe- 

ders binnenw7aerd ,  met  de  ruggen  ge- 
keerrna  den  afgod,  neder-hangende 
hoofdenen  buiging  der  licchaemen  : 
verzochten  bericht  op  eenige  onbe- 
kendezaeken. 't  Antwoord  quam,  on- 

der een  yzelijk  gekrijfch,zulx  d'hairen 
te  bergen  reefen.Degroote  tempel  tot 

Cu/co ,  alwaer  d' Ingas  alle  Peruaenfche 
afgoden  hadden  geplaetd,  is  nuher- 
vormtin  een  Dominicaenerklooder. 

Elk  gewed  van  Peru  telde  ten  minden 
een  maegdeh-kloofter ,*%«*«,  zoo  Teïmenfché 
veel  gezeid  als  een  huis  der  Vitqelefene,  maegde»- 

waerover  een  opziender  Appopanaca  k[00^ers ■ 
oncl.   d  Uude  vrouwen  Mamaconas 

onderweefen  dejonge  Ac/as,  die  bene- 

den d'acht  jaer  'r  geedelijk  leven  aen- 
vaerden,  volgens  goedvinden  des  Ap- 

popanaca, wien  geen  ouders  haer  doch- 
teren   derfde   weigeren .    Zommige 

kregen  de  benaeming  van  huifvrouvoen 
der  zonne,anóexQ  dienftmaegien van  de 
zelve.  De  huis-vrouwen  ,  bekleed  met 
blinkende  -  geborduurde  tabbaerden 
pronkten  den  tempel  op  :   de  diend- 
maegden  reinigden  de  wand  en  vloer. 
Wanneeer  veertien  jaer  bereikten  , 
moeden  ettelijke  een  gedurige  maeg- 
dom  bewaren, en  de  heiligdommen  in 
de  bede-huifen  onderhouden.  Indien 

befiaepen  wierden,  zijn  levendig  be-  Degefchon- 
graven ,  even  als  de  Romainfche  Veflael-  tZfnZ 
fche rnaegden.  P/utarchus  verhath,hoc  vendigba- 

de  koiiïhgT'arquimus  Prifcus,  nevens  zrancn- de  poort  Collina  tot  Romen  een  lang- 

werpig gat  liet  delven  in  de  aerde-.lanx 
een  ladder  leide  de  weg  na  beneden. 
Alhier  dact  een rud-bedde,  branden- 

de lamp  en  weinig  brood,  water,  melk 
en  oolie.  De  gefchonde  maegd  van  Ve- 
Jla,  dijf  gebonden ,  word  in  een  koets 
gedragen  over  de  markt:  ieder  loopt 
weg,verbaed  en  droevig.  Voor  de  kuil 
ontbonden,  klimt  beneden  waerd:  de 

Prieder  deekt  d' handen  ten  hemel, 
en  bid.  Thans  trekken  de  dief-Jeiders 

den  ladder  om  hoog ,  en  werpen  't  gat vol  aerde.    Bykans  op  gelijke  wijze 
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geraekten  de  Peruaenfche  maegden, 

om  geiijk  misdrijf  aen  kant.  Doch  an- 
dere blijven  verbonden  aen  de  dage- 

lijxe  offeren  -.andere  aen  byzondere 

voor  de  gezondheid  der  Inga  en  ge- 
lukkige uitkomfl  des  oorlogs.  Ook 

gaec  een  groot  deel  over  in  dienft  van 
't  hof,  om  te  paffen  op  Ittgas  gemaelin- 
ne  of  bywijven.    Zommige  worden 

ten  houwelijk  befteet  aen  hoovelin- 

gen.  Defekloofters  trokken  rijke  in- 

komften  uit  de  geheiligde  akkers  cha- 
carasj  d'Offerhanden  der  Peruaenen 
zijn  zeer  verfcheide.  Zy  bragten  dan 

den  afgooden  't  hoog  geachte  kruid 
coca,  maïz;  veelvervige  pluimaedjen, 

zee-fch  elpen  ,  goude  en  zilvere  beel- 
dekens van  dieren,  de  fijne  lakenen 

cumbï,  welriekend  hout  en  gebrande 

talk  :  het  zy  om  voorfpoed  in  handel 
en  reizen ,  het  zy  om  gezondheid  te 
behouden  of  weder  te  krijgen ,  het  zy 

om  gelukkig  ge  wafch.  Degewoone- 
lijkeoffercnbeftonden  uit  cuies  ,een 

zoort  van  padden  ;  doch  by  de  Pe- 

ruaenen gegeten.  Als  gewichtige  din- 
gen te  verrichten  ftonden  flachten 

vermoogend  e  perzoonen  haer  fchae- 
ipenpacos  ,  niet  zonder  vreemde  aen 

merkingen  op  de  verve  en  't  getal  de- 
fer  pacos,  als  ook  op  de  tijd  :  zy  lei- 

den dan  't  beeft  over  de  rechter  arm  : 
keerden  des  zelfs  oogen  na  de  zon  : 

en  mompelden  andere  en  wederom 
andere  woorden  ,  na  de  verfcheiden- 
heid  van  verve ;    want  indien   het 

graeuw  geplakt  was  ,  fprakenze  tot. Chuauilla  of  de  donder :  indien  wit  en 

'kort-hayrig ,  tot  de  zonne:  indien 

ruig ,  tot  Firacocha-Binncn  Cufco  wierd 

dagelijx  een  kort-hairig  fchaep  geof- 
fert  met  een  rood  hembd-rok,  aen  de 
zonne.   Men  ftookte  een  groot  vuur 

(zy  noemden  het  vibbacaronca)   in 

welk  de  priefters 't  fchaep  en  te  gelijk 
korfjens  vol  coca  wierpen.    De  flag- 
tingen  Cuzcovicca  en  Sapovicca  ,  om 

zegen  te  bevechten,  gingen  vreemd 

toe.   Zy  verzamelde  uit  Puna  (zoo 

veel  als  een  woefte  plaets)  allerley  ge- 

vogek  en  diftelig  hout  ganlli  :  zoo 
haeft  't  hour  de  vlam  vatte ,  fmetenze 

de  vogelen  tezamen  in  de  vlam:  gin- 

gen rondom 't  vuur  met  ronde-kanti- 

gefteenen,  vertoonende  gefchilder- 

B 
o  e  k  : 

deflangen,  leeuwen,  padden  en  ty- 
gers:  riepen  't  elkens  ufachum ,  geef 
overwinning:  baden  voorts,  vernie- 

tig ,  o  Schepper,  de  krachten  der  vyand- 
lijke  goden.  Terwijl  aldus  fmeekten 

quamen  ettelijke  uit -gehongerde 
fchaepen  voor  den  dag  ,  welke  zy 
noemden  ter  dier  oorzaek  Vrcu  :  en 
als  d'herten  uittarnden  ,  hervatten 

't  gebed  :  Magtige  Viracocha  ,  maek 

diervcegen  verjiaeuvot  't  her  te  van  de 
voeder-partyders.  Voor  de  welftand 
der  Inga  flagtenze  op  een  open  veld 

de  fwarte  honden  apurucos.  't  Vleeïch 
nuttigden  ,  niet  zonder  vreemde 

pkchcetijkheden,  menfehen  hiertoe 

byzonderlijk  gefchikt.  Zy  offerden- 
infchelijx  aen  de  fonteinen  ,  beeken 
en  afwateringen  zee-fchelpen  ,  onder 
voorwending  :  de  fchelpen  waeren 

dochters  van  de  Oceaen  ,  en  d'Oceaen 
vader  der  afwateringen  ,  beeken  en 
fonteinen.  Wanneer  de  akkers zaed 

ontfongen  ,  liepen  de  priefters  ,  by 
't  lot  verkooren,  om  huis  aen  huis  te 

verzaemelen  't  geen  ieder  ten  oftèr 
toeleide,  nevens  de  ftooten,  in 't  be- 

gin des  winters ,  als  't  water  aldaer  be- 
gint te  waffchen  :  leggen  de  giften 

lanx  de  wallen :  en  verzoeken ,  't  wa- 
ter niet  believe  het  land  plas  te  zet- 
ten ,  en  alzoo  't  gezaey  de  weg  te  fpoe- 

len.  Alwaertweerievierentezamen- 

loopen,  waffchen  haer^fe  Peruaenen, 
beftreeken  met  geftampte  maiz :  waer 
door  fich  waenen  gereinigt  van  zon- 

den. Dezelve  kracht  fchryvenze  ook 
den  badftooven  toe.  Kinderen  te  ver- 
worgen  tuffch  en  vieren  tien  jaeroud, 

en  de  verworgden  door  leelijk- ver- 
momde te  begraeven,gefchiede  nooit: 

dan  ten  zy  een  Inga  krank  was  ,  of 
wanneer  den  koninglijken  quifpel 

ontüng  :ten  einde  door  kindermoord 
gezond  mogt  worden, of  voorfpoedig 
heerfch'en.  Anderzints  wierd  ook  de 

geftorvene  Inga  beftreken  over  't  aen- 
gezichtmet  bloed  van  onthalfde  kin- 

deren. De  voornoemde  kloofter- 

maegden ,  tot  't  hofgezin  van  d'Inga 
verkooren  ,  wierden  ook  meenig- 
werf  den  halsgebrooken  :  om  alzoo 

den  zieken  Inga  gezondheid  te  ver- 
fchaflen.  Ja  zelf  een  vader  ,  wiens 
kiankteeea  Peruaenfche  waerzegger 
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oordeelde  doodelijk  ,  offerde  fijn 
zoonaen  dezonne  oiviracocha  :  met 
verzoek  ,  dat  defe  Goden  beliefden 
de  zieke  vader  te  verfchoonen  ,  ter 
oorzaek  de  zoon  betaelde  met  fijn 
dood  voor  de  vader.  Dufdaenig  woe- 

den fchijnt  de  duivei  't  heidendom  te 
hebben  opgedrongen  met  Alrahams 
voorbeeld ,  bereid  tot  Ifaacs  flachting 
op  Moria.  Uit  zulk  eer!  grond  rijlt 

het  't  geen  de  Heilige  Schrift  ge  waegt 
\anMoabs  koning,  overwonnen  van 
Iofaphat  en  d  Edomieten  :  hy  nam  fijn 
eerjhgebooren  zoon ,  die  infijnplaets  ko- 

ning zoude  worden ,  en  offerde  hem  ten 
hr and-offer  op  de  muur.  Ja  Ifraël  zelf 
verviel  tot  zulk  een  verdoemelijke 
grouwel.  Hoe  bekend  Molochs  ko- 

perebeeld, verdeelt  in  zeven  kamer- 
kens.  Allegloeyendegemaekt,  ont- 
fing ,  volgens  Rabbi  Simeon  ,  't  eerfte 
meeibloem,  'c  tweede  een  tortel-duif, 

't  derde  een  fchaep ,  't  vierde  een  ram, 
't  vijfde  een  kalf,  't  feite  een  os,  het 
zevende  een  levendig  kind.  De  ze- 
veakamerkens  verbeelden  de  zeven 

d waelflerren  Satumus ,  Iupiter ,  Mars, 
de  Zonne  ,  Venus ,  Mercurius  en  de 
Maen.  Het  gloeyendekamerkender 
zon  ontfing  't  kind  :  ter  oorzaek  de 
zon  aenzienelijkft  fchijnt  onder  de  . 

dwaelfterren.  't'Hooge lééft capacray-  'tuooge 
me ,  welk  de  Peruaenen  vierden  in  haer  f"fi  eaKa~ n  i  -  crayme  hoe- eerlte  maend  rayme  ,  over  een  kom- 

ftig  metd'Europifche  winter-maend, 
verdient    byzondere   aenteikening. 
Zoolang  'tfeeft  duurde,  mogt  geen 
vreemdeling  binnen  Cfr/">huifveften. 
Na  'tfeeft  trad  ieder  wederom  ftad- 
waerd,  om  te  ontfangen  kleine  koek- 
jens  ,  die  de  nonnen  Mamaconas  ten 
zei  ven  dage  gekneed  hadden  uit  maiz 
en  laeuw  bloed  van  witte  rammen. 

De  priefters,  die  in  goude  fchotelen   de  duivel 
dekoekjensaenalleomdeelden,\vae-  beeft  in  het 

ren  herkomftig  uit'  de   koninglijke  tLtyfof' 
ftarame  ïluaui  Tupanguy  •.  reikten  elk  Avondmaei 

een  brok  toe  ,  feggende  :  Ten  zy  gy  des  Heere" den  zonne  en  Inga  go  ds  dien flig  eert ,  zal 
dit  voedzel  ttgen  u  getuigen  ten  ver- 

derf;  maer ,  wanneer  gy  heilige  onder- 
daenigheid  behoud  voor  den  Inga  en 

Qjj  3  zon- 
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zonne  ,  zal  haer  lïcchaem  door  dufdae 

nige  plicht  met  't  uwe  vereenigt  blijven. 
Die  de  gebrooken  koekjens  nuttigde , 

beloofde gehoorzaemheid,  endank- 
te  de  zonne  en  Inga  voor  't  genot. 
Voorts  (tonden  de  poft-booden  Chaf- 
quis  bereid,  om  gefvvind  de  koekjens 
over  geheel  Peru  ten  gezeiden  einde 
te  brengen  in  de  tempels  :  alwaer  de 
Peruaenen  de  zelve  met  byzondere 

eerbiedigheid  ontfingen  :  na  dat  al- 
voorens  de  zonden  hadden  gebiecht, 
aen  biecht- vaders  ,   tot  dufdaenig 

ambt  niet  zonder  vreemde  plechte- 

lijkheden  verkooren.   De  biecht-va- 
derstchuris  leiden  den  biechtelingen, 
na  vereifch  van  zonden,  fwaerderof 

zachter  tucht  op. Indien  eenig  menfch 
fijn    misdrijf  verfweeg  ,   wierpenze 

't  lot ,  of  bezichtigden  't  ingewand 
van  gekeelde  beeften  :  uit  beide  gaf 

deduivelopening,  wegens  't  bedree- ven  quaed  :  vveshalven  de  priefters 
vrymoedig  toetaften  ,  en  de  ruggen 
der   biechtelingen  met  een   fwaere 

(teen  zoo  lang  floegen,  tot  ter  beken- 

tenis quamen.    't  Bekende  mogt  de 
priefter  niet  openbaerenoplijf-ftraf; 
maer  offeren  tot  vergeving.  De  zon- 

den over  welke  onderzocht  worden, 

behelzen  dief  (lal ,  man-flagt  buiten 

oorlog,  toebereiden  van  vergif,  on- 
eerbiedigheid omtrend  d'Inga  en  de 

Goden,  alsook  overfpel.  Byzonde- 
re   onheilen   vereifch  E£    byzondere 

biecht.    Als  de  Inga  krank  lag  moe- 
den alle  Peruaenen  belijdenis  doen 

van  fchuld.    Anderzints  biechte  een 

ieder ,  wanneer  in  eenige  óngelegend- 
heid  (tak  ,  of  quaed  te  gemoed  zag. 
De  Inga  zelf  fprak  fijn  biecht  tegen 
geen  menfch  ;  maer  voor  de  zonne 
uit  :  ten  einde  de  zonne  de  biecht 

overbragt  aen  Viracocha  ,   en   aldus 

quijt-fchelding  verworf.  Thans  bae- 
de  hy  in  een  loopende  rievier  ,  en 

riep  :lk  heb  't  misdrijf  den  zonne  be- 
kend gemaekt  :  [poel  gy  ,    o  ftroom  , 

' t  misdrijf  zeevoaerd  :  op  dat  het  nim- 
mer my  werde  toegerekent-    Dit  waf- 

fchen  ,  genaemt  opacuna  ,  pleegden 
ook  alle  andere  biechtelingen.    Een 
yader  ,  wiens  zoon  ftierf ,  wierd  ge- 

houden   voor  een  groot  zondaer: 

weshalven  ,  eer  ter  biegt  mogttoe- 

gelaeten ,  met  netelen  diende  gegee- 
felt  van  een  mifmaekt  menfch.    De 
biecht  vaders  Tchuris  leiden  ,  na  ver- 

eifch van  zonden  ,  haer  biechtelin- 

gen verfcheide  (haffen  op.  Aenzom- 
mige  fchrevenze  voor  een  langer  of 
korter  vallen  :  andere  betaelden, 
mits  overleverende  gewaed  ,  zilver 
of  goud  :  ettelijke  ontfingen  harde 

flaegen  :  ettelijke  liepen  over  een- 
zaem  gebergt ,  afgezondert  van  alle 
menfchelijke  bywooning.  Indiende 
tovenaers  de  dood  van  eenige  kran- 

ke huisvader  door   't  lot    voorfpel- 
den  ,    offerde  de  vader  fijn  zoon: 

om  alzoo   gezondheid   te   herkrij- 
gen.  Geen  volk  had  meer  aenzien, 

dan  de  duivel-jaegers  :  ter  oorzaek 
heimelijke  dief  ilal ,  voorvallen  in  af- 

gelegene landfehappen  ,  toekomftig 
geluk  of  ongeluk  openbaerden  ,  uit 
zamen-fpraek  met  een  bóofe  geeft 
in  duiftere  plactfen.    Zy  wiften  den 
Spanjaerden  te  zeggen  de  zegen  of 

nederlaeg  ,  welk  haer  lands-genoo- 
ten  op  de  zelve  dag  in  Nederland 
bevochten  of  leden.   Men  vind  in 

Peru  ook  meenigte  van    waerzeg- 
fters  ,  die  haer  binnen  een  huis  flui- 

ten :  fmoor-dronken  zuipen  aen  chi- 
ca  ,  in  welk  't  kruid  vilca  mengen. 
Ontnuchtert  geven  antwoord  op  de 
voorgeftelde  vraeg  (tukken.    Voorts 
onderhielden  de  Peruaenen  tweeder- 

ley  feeften ,  welker  zommige  ter  ge- 
zetter tijd ,  en  andere  by  zonderlinge 

voorval geviert  zijn.  De  gezette  fee- 

den  quamen  eens  ter  maend.  Ind'eer- fte  maend  'Rayme,  over-een-komftig 
met   d'Europifche   laetfle   maend, 
wierd  'talder-grootfte  feeft  capacrayme 
gehouden.  Menbragteen  ontelbaere 
meenigte  fchaepen  en  lammeren  ten 

brand  offer  op  wei-riekend  hout,  be- 

halven  zilver  en  goud.  Nevens  'cvuur 
(tonden  drie  gefneeden  beelden  des 
zons,  en  drie  andere  van  de  donder. 
Men  wijde  thans  denjongen  Inga  op 

een  vreemde  wijfe.  d' Opper  priefter 
door-boorde  hem  't  oor  :  dekte  des 

zelfs  bovenlijf  met  d'heilige  doeken 
guaras.  De  minder  prieflers  geefelden 
hemmetflingers  :  en  over-ftreeken 
't  aengezicht  vol  bloed.  Geduurende 
dufdaenige  plechtelijkhsden   mogt 

geen 
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geen  vreemdeling  binnen  Cttfio  ver- 

blijven. Na 't  eindigen  des  feefl  keer- 
den de  uitgeweekene  fladwaerd  :  en 

ontfïngen  de  koekjens  van  maiz  en 

öfTer-bloedzamen-gekneed:  ten  be- 
■  wijs  >  dat  met  den  Inga  vereenigt  leef- 

den. Maer  de  drie  zonne -beelden 
wierden  genaemt  Apointi ,  Churiunti 
en  Intiquaoqui ,  zoo  veel  gezeid  als  va- 

der zon ,  2:00/2  zon ,  broeder  zon.  Op  ge- 
lijke wijze  noemdenze  de  drie  af- 

beeldfels  des  donders  Chuquilla,  Catu- 

ïlla  en  Intillapa.  De  Jefuit  Jofeph  d'A- cofla  meind  hier  uit:  als  of  de  duivel. 

den  Peruaenen  niet  duifter  geleert  had 

de  verborgendheid  van  's  Heilands 
nachcmael  en  heilige  drie  eenigheid. 

En  'tlaetfte  geloof-ftuk  oordeelt  Aco- 
fta  immers  zoo  duidelijk  te  blijken 
omtrend  den  Peruaenfchen  afgod 
Tangatanga  :  welken  erkenden  een  in 

drie  en  drie  in  een  te  wefen.  Dege- 
leerde land-befchry  ver  Philips  Cluve- 

rhis  tracht  wij d-loöpig  te  bewijfen, 
dat  ook  de  oude  Duitjchen  en  Galloi- 
Jers,  door  't  midden  v&n  haer  woelt 
heidendom  ,  den.  Drie-eenigen  God 
ge-eert  hebben  ,  onder  de  benaeming 
van  zonue,  maen  en  vuur:  zulx  de 
zon  beteikende  den  Vader ,  de  maen 

den  Zoon  en't  vuur  d' Heilige  Geeft.  Hy behelpt  fich  metGe/tf/\rgetuigenis:  Zy 
houden  alleen  Goden  te  zijn  welke  zien , 
en  die  haer  duidelijk  te  hulp  komen  :  de 
zon ,  Vulcanus  en  de  Maen.  Wegens  an- 

dere Goden  hebbenze  nooit  iets gehoort. 
De  Griexe  fchrijver  Diodorus  Siculus 
fchijntinfchehjx  denEgyptenaers  een 
fweem  defer  verborgendheid  toe  te 
paden.  De  alder'  oudfte  menfchen  in 
Egypten,  zeid  hy  ,  als  zy  de  weereld 

bejichtigden,  en  over  dy aer d aller  dingen 
verbaefl  ftonden ,  oordeelden  twee  Go- 

den te  zijn  eeuwig  en  voor  alles ,  de  zon 
en  maen.  Defe  beftieren  de  weereld, 
voedende  en  vermeenigvuldigende  al- 

les. Zy  (lelden  ook  V  vuur  een  groote 
God  te  wefen  ,  die  veel  toebrengt  tot 
voort-teeling  en  naeuwe  a en- was  van  al- 

les. Vorders  meind  Cluverius  den 
maen ,  welke  ook  Juno  is ,  Gods  zoon 
te  zijn :  uit  wiens  houwelijk  met  Ju- 
piter  ,  volgens  Homerus  ,  Vulcanus  te 
voorfchijn  quam  ,  beduidende  den 
Heilige  Geeft  uitgaende  van  den  Vader 
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en  Zoon.  Voorts  word  Vulcanus  ge- 

Helt  over 't  vuur  ;  waer  nieue  'thei- dendom  zoude  erkent  hebben  dè 

vuurige  kracht  de s  Heiligen  Geed,  zui- 
verende d'onheiligheden.  Hierom 

belaile  Romulus ,  gelijk  Dionijws  Hali- 
carnajfenfis  getuigt,  fijn  krijgs-knech- 
ten  door  't  vuur,  voor  de  tenten  ge- 
(lookt  ,  te  fpringen  :  ten  einden 
zich  alzoo  reinigden  van  mis- drijf. 
Maer  wie  zal  gelooven,dat  de  Peruae- 

nen DuitfchenoiEgyptenaers ,  verzon- 
ken in  een  vuile  drek  des  vervloek- 

ten afgooden-dienfl,  verduifterde 
oogen  op-floegen  na  den  Drie-eeni- 

gen God,  dewelke  een  ontoeganke- 
lijk licht  bewoont  >  Daer  zelf  de  ge- 

lukkigfte  Griexe  of  Romainfche  ver- 
ftanden  omtrend  God  gantfchelijk 

hebben  mis-getaft.  Om  weder  te  Tweede  pi- 
keer en  tot  de  Peruaenen  :  defe  hiel-  ru"fnfcke 

den  haer  tweede  gewoonelijk  feefl 

op  de  tweede  maend  Camay  .-  thans 
wierpenze  d'ofTèr-afeh  inderievier: 
volgden  d'affche  met  leun  Hokken 
vijf  mijl  :  baden  de  ftroom ,  hy  be- 

liefde d'aflche  zeewaerd  te  voeren, 
alwaer  Virhcocha  de  zelve  ontfing.  ïn 
de  derde ,  vierde  en  vijfde  maenden 

wierden  t'eliekens  honderd  fvvarte, 
geplakte  en  graeuwe  fchaepen  ge- 
flacht.  Met'cbeginzel  van  mey  (de   ̂ ookde „  °      1.      . .  1  r,       J  vorderean- Peruaenen  noemen  die  tijd  Hatuncuz-  ^ere  cpi(ter 
qui)  oogden  ze  de  maiz,  en  houden  maend, 
'tfeeft.Aymorai.°Zy  keeren  dan  zin-  JJJ52, 
gende  van  de  bouw  ■  akkers  chacra 
'thuifwaerd  :  draegen  eenigw^izin 
een  klein  bondelken/Ê-r^?  :  welk  on- 

der koftelijke  kleeden  toe-geftopt 
en  drie  nachten  bewaekt,  eindelijk 

aen-gebeden  word  :  dat '/  Perua  de 
gewonne  maiz  believe  te  bewaeren 

tegen  't  verderf  :  en  't  geen  weder 
geplant  zal  worden  vruchtbaer  te 
doen  uit-dyen.  Ook  vraegen  de  to- 
venaers  het  Perua ,  of  duuren  kan  tot 

'ttoe-komende  jaer?  Indien  de  dui- 
vel uit  dit  bon  delken,  «^«antwoord: 

brengenze  't  zelve  na  den  akker: verbranden  hetaldaer,  en  maeken 
een  nieuw  Perua  :  welk  wanneer  be- 

kend, krachtig  genoeg  te  zijn  ,  om 
een  jaer  on-bedurven  te  blij  ven,  blijft 
het  een  jaer  leggen.  Ter  zevenile 
maend   Aucaycuzqui  vierdenze   ter       v 

eerea  - 



eeren  des  zons'tfe.eft  Intiray mi  met 
honderd  fchaepen  guanacos  :  maek- 
ren  ettelijke  gefneeden  beelden  uit 
't  hout  quinua ,  alle  koftelijk  gekleed: 
ftrooyden  lanx  de  weg  meenigte 
bloemen  :  danflen  den  wonderlijken 

dans  cayo  :  zongen  verfcheide  liede- 
kens. Aenzienelijkeperzoonaedjen 

hingen  aen  deknien  goudeplaetjens: 

waeren  gelijk  ook 't gemeine  volk, 
veel-vervigbefchildert.  Op  d'achtfte 
maend  Qhahua  hieldenzed'  hoog-tijd 
Huarquï ;  wanneer  honderd  graeuwe 
fchaepen  verbranden.  Gelijk  getal 
doch  caftanj  e-bruin,  wierd  ten  offer 
gevoerd  in  de  volgende  maend  Yapa- 
quis  ,  behalven  duizend  onthande 
cuies  :  ten  einde  de  locht,  water  of 

zon  d' akkers  niet  befchaedigden. 
'tFeeft  Situa  quam  op  de  tiende 
maend  Coyaraymi.  't  Ging  aldus  toe. 
Zy  vergaederden ter eerfter dag,  eer 
de  maen  hoven  'sweereld-kimmen 
fcheen  :  zoo  haeft  haér  in  'tgefigt 
kregen  ,  hieven  een  yzelijk  gehuil 
aen:  floegen  elkander  met  branden- 

de toorzen  :  wiefchen  de  vuiligheid 
deslicchaemsaf  :  en  dronken  voorts 
vier  dagen ,  zulx  naeuwelijx  konden 
ftaen.  d'Elfde  maend  Homaraimi 

was  toe  genaemt  Punchaiquis  :  we- 
gens d' hoog-tijd,  op  welke  (behal- 
ven 't  gewoonelijk  oflèr  van  acht 

honderd  fchaepen  )  een  pik  -fwart 
fchaep  gebonden  bleef  onder  den 
blaeuwen  hemel  zonder  voedzel, 
ter  tijd  toe  fterk  bevochtigende  dauw 
viel.  'tFeeft  Raymïcantara  Rayquis 
quam  op  de  laetfte  maend  Ayamara: 
wanneer  de  jongens  met  buitelen 
proef  uit-flonden,  om  de  ooren  te 
laetendoor-booren.  Onder  de  hoog- 

tijden, welke  by  fwaere  voorvallen 
wierden  ge  viert ,  was  niet  de  minfte 
't  feeft  Ttu  :  tot  welk  byzonder  ge- 
waed  diende.  Zy  droegen  dan  man- 

tels over  't  hoofd  om-geflaegen  :  gin- 
gen langzaem  een  volle  nacht  en  dag: 

niemand  mogteenige  fpijs  of  drank 
nuttigen  ,ofdeoogenop-flaen.Maer 
nadufdaenigeftaetelijke  ommegang 

volgde. een  vier-daegfche  uit-gelae- 

ten 



ten  dartelheid  met  drinken,  fmullen 

en  danfen.  De  danfery  met  duivel 
fche  grijnfen  guacones  ging  vreemd 
toe.  Zy  bootflen  allerley  ambachten 
na,  door  wonderbaerlijke  beweeging 
des  licchaems.  Sprongen  konftig, 

tufïchen  't  geluid  van  trommen ,  flui- 
ten en  kink-hoorens ,  de  een  op  d'an- 

ders  fchouders.  't  Gezang  word  by 
twee  op-geheeven  :  de  laetite  ftok- 
regels  zingt  ook  de  gantfche  meenig- 
te.  OndertulTchen  buitelen  andere 

verwonderens-waerdig:  andere  doen 
niet  min  vreemde  fprongen  over  een 
flok  of  op  een  fteile  pael  :  andere 

klauwteren  gefwindlanx  hooge  flae- 
•  ken  om  hoog.    De  gezette  heften, 
i  welke maendelijk  vervielen,  ftonden 
met  kerven  af  geteikent  in  twaelf 
pylaeren,  rondom  Cujco  geplaetft: 
vveshalven  ook  den  pylaeren  zelf 
georTert  wierd.  Doch  deSpanjaerden, 
Pm*over-meefterende,  nebbenzoo 
veel  mogelijk ,  dufdaenige  heiden- 

I  fche  zeden  af-gefchaft.  Wegens  de 

voor-fpooken  van  d' ondergang  des 
|  Peruaenfchen  rijx  verhaelen  de  Je- 
fuietea  hoe  Guaynacaua  vader  der  laet- 
fte  Peruaenfche  koning  Attabaliba 
ziel-toogende  binnen  Quito  fijn  vor- 

ften  aldus  toe-fprak  :  't  Rijk ,  tegen- 
woordig tot  d'hoogfle  top  van  aenzien 

gejleigert ,  helt  na  den  ondergang  :  hoe- 
wel binnen  ruji  geniet  en  buiten  alle  om- 

leggende volkeren  door  diepontzagbe- 

teugelt.  't  Hangt  aender  Goden  bejlie- 
ring ,  om  uit  verre  landen  weder-party- 
des  herwaerds  te  roepen.  Met  my  de 
twaelde  Inga  fier  ft  a  heerfchappy  van 

'tvermoogende  Peru.  Een  onbekende 
landaerd  is  bereeds  ter  been  geflapt , 
die  de  vereeuwde  godsdienft  met  een 
nieuwe  zal  verwiffelen.  Blijft  haer  on- 

der daenig.  Ook  gaf  de  duivel  te  ken- 
nen :  hoe  uit-landifcheknjgs-knech 

ten  Peru  zouden  vermeefteren  :  als 

't  gewed  Tacunga ,  van  een  geborften, 
hemelwaerd  vlammen  wierp.  Einde- 

lijk terwijl  de  Peruaenen  offerden  aen 
Viracochaxox.  verlofïïng  des  gevangen 
koninx  Guafcar ,  (of  indien  wegens 
haer  zonden  verdienden  den  Inga 
nooit  herftelt  te  zien  ,  dat  een 
vreemd  volk  uit  den  hemel  hulp 
mogt  toe-brengen  )  quam  de  tijding 

Peru. 

binnen  Cufco 
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Ier  (Ie  ont- dekkers van Peru. 

van  -Attabalibaes  ne- 
derlaeg.  Hoe  voorts  de  Spanjaerden 

't  groot  rijk  Peru  bemagtigden,  en 
aldaer  huis- hielden  met  onderling 

moorden  ,  verwoedheid  tegen  d'  in~ woonders  en  roof  van  onwaerdeer- 

kefchatten;  verdient  een  wijd-loo- 

pig  verhael.  d'Eerfte  die  haer  be- 
richt deed  wegens  Peru,  was  een  ge- 

vangen In diaenfche  vorft  Panquinaco. 
't  Goud  en  zilver  aldaer  te  vinden, 
maekte'  Vajchus  Nunnez  gaende ,  om 
door  duizend  moeyelijkheden  den 
weg  in  te  flaen  na  de  Zuid-zee.  Ze- 

den vatten  Francifcus  Pizarrus ,  de 
priefter  Ferdinand  de  Luque  en  Diege 
deMmagro  tot  Malaga  wel  eer  voor 
de  kerk-deur  ten  vondeling  geleid, 
op  'tjaer  vijftien  honderd  vijf  en 
twintig  ,  een  wigtige  toeieg  by  de 
hand  binnen  Panama.  Pizarrus  had 

de  voor  togtmet  eenfehip,  voeren- 
dehonderd en  veertien  man  :  Mma- 

gro  volgde  met  zeventig.  De  Luque 
zoude  te  huis  de  goede  zaek  waer- 
nemen.  Vijftig  mijl  van  Panama  ten 
zuiden  vond  Pizarrus  een  arm  fluk 

lands  Peru ,  na  welk 'tgroote  rijk  na- 
maels  haer  benaeming  kreeg  :  voort- 

gezet, tot  den  Peruaenfchen  boo- 
dem  onder  de  voet  had,  liet  veel 
volx  zitten  :  en  zelf  fwaerlijk  ge- 
quetfl  keerde  onverrichter  zaeke. 
Almagro ,  mifTchende  Pizarrus ,  flapte 
op  de  zelve  plaets  te  land  :  verloor 
fijn  oog,  en  een  merkelijk  aen-tal 
krijgs-knechten.  Men  hervatte  eer- 

lang de  mislukte  togt.  Zybragten  dan 
in  twee  fchepen  en  drie  booten  twee 
honderd  man  uit  :  leeden  fwaere 

honger  ,  en  indien  geen  zee-krab- 
ben  vingen,  niemand  was  te  lij  vege- 
bleven.  Opdekuft  Catamez  flreden-  Kuft  cam- 

ze  met  een  volk,  welk  'taengeficht 
vol  goude  nagels  in  geboorde  gaten 
droeg.  De  zaek  lag  teenemaèl  redde- 

loos, De  nieuwe  Americaenfche 

onder-koning  Peter  de  Rios  verbood 
zelf  de  vordere  ontdekking  van  Pe- 

ru :  en  haelde  't  overige  volk  van 
'teiland  Gallo  af.  Zulx  pizarrus  niet 
behield ,  dan  twaelf  man ,  met  wel- 

ke  vertrok  na  'twoefte  eiland  Gor» 
gona  :  alwaer  by  zee-flangen  ficli 
onthield  ,  ter  tijd  leef  togt  uit  Pana- 
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ma   ontfing.  Twee  jaer  bragtenze 
zedert  zoek  lanx  de  kuft  van  Peru: 
befochten  de  koninginne  Capullana: 
bezichtigden  een  magtigPeruaenfch 

paleis,  aiwaer  drie  der  tvvaelf  man- 
nen achter -bleven.   Waerlijk  defe 

helden  verdienen  tegen  de  vergetel- 
heid bewaerd  :  te  meer  nadien  aen 

haer  meer  als  mannelijke  dapperheid 

de  weereld  fchuldig  blijft  d'  ontdek-  ; 
king  des  magtigen  koningrijx  Peru. 

Het  zijn  dan  gevveeft  Nicclaes de  Ri- 
nera  Peter  de  Candia  Joan  Torre ,  Alon- 
zo  Brifeno ,  Chrijloffel  Peralca ,  Alonzo 
deTruxillo  ,  Francifcus  Cuellar  ,  Alonfo 
Molina  en  de  ftierman  Bartholomeus 

Ruyz.  Met  defe  negen  man  flapt  Pi- 
zarrus  op  't  eiland  Puna  uit,  bewoond 
byftrydbaerelandaerd,  die  wel  wilt 

om  te  gaen  met  flingerde ,  pijlen ,  zil- 
vere  hak-merlen  en  pieken ,  welker 

punten  van  goud  glinfterde.    Thans 
liep  hy  in  de  haven  Tumbez  :  aiwaer 
Peter  de  Candia  veertig  duizend  in- 
woonders  te  gemoed  ging  :  die  hem 

ten   zonnen-tempel  ,   door  d'  Inga 

Guaynacapac  gebouwt  ,  en  met  gou- 
de  plaeten  binnen  bezet,  leiden.  Ze- 

dert verkreeg  Pizarrus  by  'tSpaen- 
fche  hof  gezach  over  Peru  ,  tot  groot 
mifnoegen  van  Almagro.   Eindelijk 

wierd  't  gefchil  geflift.    Pizarrus  had 
wederom  de  voor-togt  mettwee  hon- 

derd en  vijftig  man,  behalven  de 
ruitery  :  lande  honderd  mijl  laeger 

als  voor  dezen  :  bequam  van  de  Coa- 
que  een  groote  fchat  gouds  en  ettelij- 

ke efmarauden  ;  welke  na  Panama 

fchikte ,  om  't  volk  aldaer  tot  de  Pe- 
ruaenfche  togt  gaende   te  maeken. 

De  Spanjaerden  leeden  hier  niet  al- 
leen zomwijl  groot  gebrek  ;   maer 

wierden  ook  jammerlijk    geplaegt 
met  fweerende  vratten,  byzonder 

in  't  aengezicht.  Zy  hadden  zich  nu 
meefters  gemaekt  van  Puerto  Viejo: 

als  d' hopmannen  Beualcazar  en  Joan 
Flores  verfch  voet-volk  en  ruitery 
aen-bragten.   pizarrus  aldus  gefterkt 
bemagtigt  de  valleye  Tumlez  :  en 

fcheept  van  daer  na  'teiland  Puna over.  Het  vriendelijk  onthael  alhier 
verandere  haeft  in  een  bloedig  ge 
vecht  :  vermits    de  Spanjaerden  alle 
huifendoor-fnuffelden  en  moedwil- 

lig geweld  bedreven.  Door  Ferdinand 
Sotto  werderom  met  nieuwe  hulp- 

benden geftijft  uit  Nicaragua,  keeren 
naTumbez.  'tLandftond  wijd  en  zijd 
in  rep  en  roer  ,  bericht  wegens  der 
Spanjaerden  gepleegde  wreedheid  op 
Puna  :  weshalven  zoo  meening  de 
landzaetenachter-haelden  ,  offerden 

zy  den  Goden  levendig  op  :  vielen 
de  voeraedje  -  haelders  allenthalven 

vyandlijk  aen.    Twintig  dagen  hiel- 
denze  hier  halte.     Zedert  zette  Pi- 

zarrus, nevens  fijn  broeders  Joan  en 

Gonfalvm,  d'hopmannen  Sotto  en  Beu- 
alcazar  en   vijftig  ruiters   over  de 

ftroom    Ambato,  by   midder-nacht  j 

door  een  doornige  weg  tufTchen  't  ge- 
bergt:  en  overviel  met 't  krieken  des 
dags'tTumbezer  heir  :  bouwde  de 
ftad  Jan  Miguel  op  den  boodem  Tan- 
garara,  lanx  de  ftroom  de  la  Chira. 
Uit  Cu/co  begroeten  hem  twee  gezan- 

ten, verzoekende  hulp  voor  Guafcar 

tegen  Attabaliba.    't  Antwoord  was : 
hy  trok  na.  Caxamalca,  om  Attabaliba 

te  dier  plaets  te  vinden,  't  Hielp  niet, 
fchoon  defe  fcherpelijk  verbood  te 
naderen.  Pizarrus  wende  voor  de  lafi 
desRoomfchenkaizars,  om  denPe 

ruaenfchen  fchepter-draeger  te  be- 
groeten. Na  eenige  onder-handeling 

met  denzelven,  word  hy  gevangen, 

en  op  randzoen  gezet :  namentlijk 
Attabaliba  zoude  zoo  veel  gouds  tei 

lofling  geven,  als  de  kamer,  lang 
vier  en  vijftig  voeten  en  negen  breed, 
konde  laeden  tot  de  hoogte ,  die  hy 

met  uit-geftrekte  arm  boven  't  hoofd 
bereikte.  'tGoudquamtraeger  vooi 

den  dag  dan  de  Spanjaerden  vereifch- ten .     Attabaliba    verontfchuldigde 

de  traegheid  met  de  lange  weg  tuf 
fchen  Caxamalca  en  Cufco  van  waer 

't  goud  herwaerds  moeft  gedraegen 
worden.  Om  de  recht-gefchaepend- 
heid  deswerks  te  verftaen,  trokken 
Sotto  en  Peter  del  Bara  na  Cufco ,  ge- 

torfl  op  ros-baeren  van  Peruaenen, 

ter  poft  loopende ;  doch  zonder  ne- 
der zetten  zomwijl  by  twee  andere 

onder- vangen.  Omtrend  halver  weg, 
ontmoetenze  Attabalibaes  hopman 

Cilicuchima ,  dewelke  Guafcar  gevan- 
gen voerde.  Defe  vond  gelegen dheid 

om  Sotto  en  Bar  o  te  verzoeken :  zy 

beliefden 
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beliefden  hem  te  verlofien  uit  han- 
den fijns  moordaedigen  broeders  : 

hy  zoude  driemael  meer  goud  be- 
taelen  ,  als  by  Attahaüba  belooft 
was  :  die  alleenlijk  by  een  konde 
fchraepen  de  goude  plaeten  der  zon- ! 
ne- tempel  binnen  Cufco-:  daer  in 
fijn  magt  ftonden  alle  de  nagelae- 
ten  fchatten  van  Guaynacaua.  En 
waerlijk  Guafcar  had  de  zelve  hei- 

melijk begraeven  ,  en  de  begrae- 
vers  aen  kant  geholpen  :  ten  ein- 

de 't  geheim  niet  uitlekte.  En  nie- 
mand heeft  ten  huidigen  dag  toe  die 

onwaerdeerlijke  fchat  ontdekt  :  on- 
aengezien  de  Spanjaerden  diefwegen 
dePeruaeuen  namaels  jammerlijk  heb- 

ben gepijnigt.  Attabaliba  bericht  van 
Guafcars  hechtenis  ,  veinfde  fich  bo- 

ven maeten  droevig.  Hier  over  van 
pizarrus  begroet ,  antwoorde  :  Ik 

ontfang  aenftonds  tyding  ,  hoe  mijn  hop- 
man geweldige  handen  geleid  heeft  aen 

Guafcar.  Wy  erkennen  beide  de  zelve 
ouders ,  en  ik  hem  voor  oudfle  broeder: 
weshalven  geen  oogmerk  had ,  om  aen 

't  leven  te  befchaedigen  ;  maer  hield 
hem  gevangen  :  ten  einde  voor  my 
mogt  bedingen  een  vreedzaeme  bezit- 

ting des  koningrijx  Quito,  onlanx  on- 
der de  Peruaenfche  kroon  gebragt.  Ti- 

zarrus ,  niet  bemerkende  Attabali- 
baes fchalkheid  ,  (als  die  enkelijk  toe- 

leide  op  Guajcars  dood,  uit  vrees  de 
Spanjaerden  door  belofte  van  rijk- 

dom hem  ten  throon  mogten  vor 
deren  ,  en  ondertuffchen  bedrem- 
melt  ftond  met  de  moord  van  fijn 
broeder  ,  ter  oorzaek  de  Spaenfche 
wet  bloed  voor  bloed  eifchte)  troofte 
ten  befte  konde.  Attabaliba  ziende, 

hoe  Pizarrus  fich  weinig  kreunde  aen 
Guafcars  om  hals  brengen  ,  gaf  ge- 
fwind  orde  ,  hem  levendig  te  ver- 

branden. Defe,  ten  vuur  gedoemt, 
voorzeide  ook  Attabalibaes  geweldi- 

ge dood.  Middelerwijl  quam  Almagro 
uit  Panama  met  verfch  volk  ,  vlam- 

mende op  de  voornoemde  goud-ka- 
mer. Alhier  lagen  nu  meer  dan  dar- 

tigmael  honderd  duizend  en  achten 
tachentig  duizend  guldens  ;  doch 

maekten  niet  uit  't  vijfde  deel  des  be- 
dongen randzoens.  Dagelijx  wier- 

den korven  vol  goud  ingebragt.  On- 

Waerom 

Attabaliba 

verworgt  vs. 

Straf 

fchrikkelijk 

over  over-* 

ft  u.  315 

aengezien  Attabaliba  woord  hield, 

is  'c  doodvonnis  tegen  hem  gevek 
en  uitgevoert ,  na  dat  even  te  voo- 

ren  gedoopt  was.  d'Oorzaek  van 
zulk  een  heilloos  werk  is  tweeder- 
hande.  Eenfdeels  lag  de  fchuid  by 
den  Peruaenfchen  tolk  PhilippUIo, 
die  de  woorden  van  Attabaliba  wil- 

lens verkeerdelijk  vertaelde  ,  om 
hem  aen  kam  te  helpen  :  ten  einde 

met  een  der  koningrijke  gemaelin- 
nen  veiliger  moge  boeleeren.  Atta- 

baliba had  hier  eenigzints  de  fnuf  af: 
waerom  ook  diefwegen  aen  Pizar- 

rus klaegde  ,  dat  fijn  hechtenis  hem 
zoo  hard  niet  viel  ,  als  defe  echt- 

breuk ,  tegen  de  ftrenge  wetten  des 
lands  gepleegt ;  wan  E  de  fchender  van 
eens  lngas  bedde  moeft  niet  alleen 

nevens  d'overfpeelfter  verbrand;maer  jpei. 
ook  beider  geilacht,  tot  de  zuigelin- 

gen toe  :  ja  't  land  fijner  geboorte 
vervvoeft  ,  de  boomen  en  huifen  ge- 

veld, de  grond  met  zout  beftrooy  t,  en 
eeuwig  vervloekt.  Anderfdeels  word 
de  wijt  van  Attabalibaes  dood  gegeven 
aen  Almagro,met  nieuwe  hulp  benden 
verfch  over  gekomen  :  want  alzoo 

de  krijgsknechten,  die  onder  de  be- 
velhebber Pizarrus  in  een  bloedige 

veldflag  Attabaliba  vingen  ,  voorga- 

ven ,  hoe  haer  't  voorgemelde  rand- 
zoen  alleen  toequam  ,  en  niet  Al- 

magro ,  de  welke  tot  de  gewichti- 
ge verrichting  niets  had  toegebragt : 

vreefde  defe  ,  dat  mis-gedeelt  zou- 
de wrerden  .-  alzoo  't  goud  aller 

weegs  weg gefchraept  wierd  voor  At- 
tabalibaes loffing  :  zulx  namaels  niet 

zoude  te  vinden  wefen  :  Attabaliba 

geworgt  zijnde  moeft  de  vordere 

buitgemein  vaiien.  Pizarrus  bemag-  Cufi°  'mis- 1  y-      n  «ij     toornen : 

tigde  zeden  Cufco  itormendernand: 
en    bequam    aldaer    geen    minder  buit  aidaer. 
fchatten  ,   ais  tot   Caxamalca.    Dus 

nam  een  einde  deheerfching  der  Pe* 

ruaenfche  lngas  ,  voor  welker  pracht  Pracht der 

alle  koningen  moeten  wijken  ,  die  0n„gg^BO}^ 
ooit  op  de  weereld  doorluchtig  ont- 

zag voerden.  Haer  paleifen  ftonden 

rondom  gepronkt  met  goude  beel- 
den :  aten  niet  dan  uit  goude  tafel- 

vaten  :  fpoogen  ind'handvanfchoo- 
ne  jong- vrouwen  uit  adelijke  ftam- 
me  :  wierden  als  Goden  levendig 

Rr  %  en 
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endoodaengebeden:  alle  onderdae- 
nen  dienden  flaefachtig  :  hielden  een 

volkoomen  eigendom  tot'tgantfche 
rijk.  OndertufTchen  viel  Beualcazar 

uit  de  nieuwe  ftad  ƒ?»/■  Miguel  met 
honderd  twintig  voetknechten  en 

tachentig  ruiters  ,  tot  befcherming 

Merkwaer-  der  bondgenooten  Cannar  es, tegen  Ru- 
minagui  Attabalibaes  veldheer.  Defe 

had  de  weg  met  gedekte  kuilen  be- 
kommert :  bood  nu  en  dan  tegen- 

weer:  wijkt  binnen  Quito:  en  verbrand 

deftad  :  na  alvoorens  honderd  by- 
zitten  onthalfde  ,  ter  oorzaek  om 

d'  aenkomft  der  Spanjaerden  ,  lachten. 
Maer  Beualcazar  had  in  defe  togt  Al- 

magro  te  hulp ,  die  na  Cufco  gekeert 

op  den  weg  kundfchap  kreeg  belan- 
gende ^i/^ii\infchelijx  Attabalibaes 

veld  heer  ,  nevens  des  zelfs  broeder 

Guaypalcon  :  dewelke  fich  diende  van 
een  hooge  rotze :  groote  fteenen ,  by 

de  Peruaenen  genaemt  gdgas  ,  bene- 
denwaerd  wierp  :  de  galgas  rollende 

(lieten  tegen  andere :  zulx  een ,  meer 

als  veertig  beweegde.  Hyverdeedig- 
de  niet  alleen  de  plaets  ;  maerfneed 
veertien  Spanjaerden  den  pas  af :  alle 
fneuveldenze  aen  een  wreededood- 

By  donkere  nacht  evenwel  nam  Guay- 
palcon d'hertred  na  een  (teile  berg, 

aen  wiens  voet  d'overtogt  over  een 
diepe  rievier  lag :  verbrande  de  pak- 
kaedje  ,  welke  niet  wegfleepen  kon- 
de  :  en  liet  ftijf  vijftien  duizend  ge- 

roofde fchaepen  en  vier  duizend  ge- 

vangenen ter  befcheidentheid  van  Al- 
magro  :  die  d' hopman  Martyn  Aflete 

Truxiikge-  gelatte  't  ftedeken  Truxillo  te  bou- boum:  wen.  Doch  Quizquiz,  voor Pizarrus 

gevlucht,  rukte  na  Quito:  alwaer  on- 
der de  ftad  veel  volk  liet  zitten,  ont- 

daen  by  Beualcazars  lijfwacht.  d'O- 
vergeblevene  wilden  niet  vluchten 
door  de  wildernis,  om  van  honger  te 
derven  ;  maer  fich  dood  vechten. 

Quizquiz  zulx  tegenfpreekende  wierd 

van  fijn  hopman  Guappalan  doorftoo- 
ten  ,  en  voorts  aen  (lukken  gehakt. 
Kort  na  defe  voorval  (lichte  pizarrus 

aen  een  bequaeme  haven  der  Zuider- 
vrucht  eha-  Oceaen  de  ftad  los  Reyes  .-en  Almagro 
fé  togt  van  floeg  op  weg  na  Chili  met  twee  bende 

ruiters  en  vijfhonderd  voetknechten; 

doch  keerde  zonder  eenige  verrich- 

ait  ook  los 

Reyes. 

Almagro. 

Boek: 

ting  :  als  alleen  dat  hy  den  taelman 
philippillo  levendig  aen  vier  (lukken 
hakte :  heetefchermutfelingen  tegen 

de  Chileejen  ,  met  zee -wolfs -vellen 
bekleed,  uitftond  :  en  veel  volk  van 

koude  op  de  fneeuwbergen  verloor. 
Ter  gezetter  tijd  liep  een  fchip  ,  uit- 
geruft  by  Gabriel  Caruajal  biffchop 
over  Plazentia ,  door  deüaetMageïr 

lanesbïnnen  d'haven  los  Reyes,  waer 
uit  d'eerlle  ratten  in  Peru  geraekten  : 

van  welke  alzoo  't  land  zedert  groote 
fchaede  leed ,  noemdenze  de  in  woon- 
ders  ococha ,  beteikenende  zondige 

fchepfels-    Mango  Inga  Attabalibaes 
broeder  uit  d'  hechtenis   ontflaekt 
door  Joan  Pizarrus ,  verkreeg  verlof, 

om  te  vertrekken  na  Tucaya  :  ten  ein- 
de van  daer 't  beruchte  goude  beeld 

Machys ,   vertoonende    fijn    vader 
Guaynacaua ,  af-haelde.  Doch  hy  had  i 
nu  d' handen  ruim ,  moot&ede  Span-  * 
jaerds ,  omtrend  de  goud-mijnen  be-  i 

zig  :  nam  'tflot  van  Cufco  (lormen- 
der -hand  in,  gelijk  ook  deftad,  na 
een  beleg  geduurende  acht  maenden. 
Eerlang   wierd   Francifcus   Pizarrus 
wederom  meefter  :  en  Mango  week 

na  't  gebergte  Andes,  na  dat  hy  A Ima- 
gro  veel  volk  had  af-geflaegen.  En 
defe,  tot  ondetCufco  getrokken,  klimt 
by  duiftere  nacht  over  de  wallen : 

krijgt  Ferdinand  en  Gonzalvus  Pizar- 
rus en  Alvonfus  Alvaradus  gevangen  - 

doemt  alle  drie  ter  dood  -.  laet  fich 
(lad-voogd  hulden  :  en  levert  aen 
Paulo  Inga  den  koninglijken  quifpel. 
Ondertuffchen  braeken  Gonzalvus  en 

Alvaradus  uit  de  kerker. Francifcus  Pi- 
zarrus van  den  kaizer  tot  een  erfe- 

lijke bezitting  't  landfchap  Attabillos 
verkrijgende   en    d' eer -tijtel    van 
mark-graef  ,  bleef  bekommert  voor 
fijn  broeder  Ferdinand.    De  naefte 
weg  te  verzoenen  met  Almagro :  te 
meer  alzoo  de  Peruaenen  aller  wegen 

opftonden  tegen  de  Spanjaerden.  En 
zy  zege  -  praelden  nu  in  verfcheide  \ 
fchermutzelen.  Diego  Pizarrus  over-  % 
vallen  op  een  rouw  pad  Lacuejla  par-  z cos  tuffchen  de  bergen,  liet  zeventig 
ruiters  zitten  :  en  Gonzales  de  Tapia 
bragt  van  tachentig  paerden  niet  een 
af.    Ook  bezetten  de  Peruaenen  de 

ruitery,  drie  honderd  (lerk  ,  beleid 

by 



Peru. 

by  de  ritmeefters  Morgoueio ,  en  Gaeti 
voor  en  achterop  een  enge  weg:  rol- 

den fwaere  fteenen  van  hooge  top- 
pen :   en  verpletterden  paerden  en 

mannen  ,   eer  zich  te  weer  konden 

Hellen.  Niemand  ontfprong  den  bloe- 
digen  dans  ,  behalven  twee  ruiters. 
Francifcus  de  Godoy  ,  uit  los  Reyes  op 
kondfchap  afgevaerdigt  met  vijf  en 
veertig  paerden ,  keerde  infchelijx  te 
rugge  niet  zonder  fwaer  verlies :  de 
Peruaenen   vervolgden  hem  twintig 
mijl.  Peter  de  Lerma,  tegen  haer  uit- 
gefpat ,  vocht  den  gantfchen  dag  met 
feftig  ruiters.    Weinig  fneuvelden  ; 
doch  vele  wierden  gequetft.  Einde- 

lijk weeken  de  Peruaenen  na  den  top 
van  een  zandige  heuvel :  offerden  de 
gevangene  Spanjaerden  des  nachts , 
tot  bewijs  van  dankbaerheid  aen  Vi- 
racocba :  en  rukten  zeeghaftig  onder 
de  ftad  los  Reyes ,  beleid  by  den  veld- 

heer Tyzoyopangui.    De  mark-graef , 
rondom  benard  ,  ontbied  hulp  uit 
Nieuw  Spanje  en  Truxillc :  en  Aljonfus 
Alvaradus  te  rugge ,  afgevaerdigt  om 

'tgewefl  Chachapoyos  te  ontdekken. Defe,  vervallen  in  een  dorre  wilder- 

nis, zoude  by  gebrek  van  water  om 
hals  geraekt  zijn  :  ten  zy  zommige 
paerden ,  ter  zij  den  afgereden ,  hier  en 
daer  water  vonden  ,  welk 't  voet  volk 
toe-bragten.   Ondertuflchen   even 
wel  ftierven  vijf  honderd  Tanacona* 
(zoo  noemen  de Spanjaerden  de  Pe- 
ruaenfche  flaeven  )  van  dorft.    Ze 
dert  ,   gefterkt  door  Gomez  Tordoya 
met  twee  honderd  man  ,  wierd  aen 

de    brugge  Lumichaca  rondom  by 

d'in:gezetenen  bezet.   Heevig  ging 
't  gevecht  aen.  Eindelijk  behield  Al- 

varadus 't  veld.  Onaengezien  de  Span- 
jaerden werks  genoeg  vonden  aen 

de  Peruaenen,  geraektenze  onderling 
meer  en  meer  over  hoop.  De  mark- 
graef  wilde  ,   Almagro  den  ftad  Cu/co 
zoude  ruimen:  dewelke  hier  toe  geen 
ooren  had.  Hy  maekte  dan  fich  fterk 
op  de  verheevene  kruin  Guaytara: 
en  bekommerde  de  toe-gangen  door 
't  omhakken  der  boomen.  Ferdinand 
Pitarrus  ,  lanx  een  bedekte  weg  na 
den  top  geklauwtert ,  maekte  zulk 
eenfchrik  met  haek-gefchut :  fax  Al- 

magro ,  toenmaels  krank  ,  te  rugge 
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weekgefchikter  orde.  Pizarrus  hing 
hem  flaeuweJijk  op  de  rug  :  ter  oor- 
zaek  fijn  volk  ,  vermits  de    diepe 
fneeuw  verkleumt,  en  niet  anders  als 
voor  drie  dagen  zee  ziek ,  (zoodae- 

nig  is  d'eigenfchap  van  'tgebergt  Gu- 
aytara )  naeuwelijx  de  wapenen  voer- 

de. Waerom  Almagro  geraeden  wierd: 
hy  beliefde  den  vervolger  't  hoofd  te 
bieden  :  aen  de  zegen  ftond  niet  te 
twijfelen.     Doch   anders  beraeden 
maekt  zich  fterk  binnen  Cu/co  :  wer- 
waerds  Ferdinand  en  Gonzahus  pi- 

zarrus voort-trekken .  Rodrigo  de  Or- 
gonnes  voerde  't  leger  van  Almagro :  evemmd 
dewelke  wegens  krankte  den  flag  be-  JjjJ'jJ*! 
fchouwcfe  van  de  wallen  der  ftad.  De  ** Peruaenen ,  wederzijds  in Spaenfche 
dienft ,  hadden  de  voortogt.  Op  den 
fes  en  twintigfte  dergras-maend  des 
jaers  vijftien  honderd  acht  en  dartig 
verhief  zich  de  flrijd.   Met  't  haek- 
gefchut  deeden  de  piekeniers  een 
groote  moord  onder  de  pizarren.  Al- 
magroos  ruitery  week  alder-eerft  voor 
Peter  Valdivia.  't  Overige  heir  liet  ook de  moed  vallen  ,  en  vluchte  na  de 
ftad :  zoo  haeft  Orgonnes,  door  de  kop 
gefchooten,neder-ftorte.d'Overwin- 
naer  drong  tegelijk  binnen  kreeg  Al-  Merkmtr* 
magro  gevangen :  en  vond  fich  echter  fcwr" 
in  groote  ongelegendheid :  alzoo,  die  Zm'iidi- 
uit  den  flag  te  lijve  bleven,  weiger- 

den te  dienen  onder  Pizarrus:  en  aller 

wegen  vloek -verwandfchappen  aen 
den  dag  braken,  om  Almagro  gewel- 

diger hand  te  verloffen.  Ook  lieten 
fich  de  zoldaeten  van  Ferdinand  Pi- 

zarrus voorftaen;  zy  kregen  geen  be- 
looning genoeg,die  zoo  veel  moey- 

ten  ten  bloede  toe  droegen.  Omduf- 
daenige  onheilen  ,  zoo  veel  doene* 
lijk  ,  te  verhoeden  ,  bande  pizarrus 
de  weder-partijders:  verzont  de  voor- 
naemfte  muitelingen  met  hopman 
Teter  de  Candia  ,  tot  on  dekking  van 
nieuwe  landen  :  verworgt  Almagro , 
en  trekt  na  Collao  :  alwaer  fijn  leger 
uit-gehongert  ,   ter  naeuwer  nood 
binnen  C#/o>geraekte.  Gonzahus  F  er- 

dinands broeder  wierd  by  d'inwpon- 
ders  diervoegen  befprongen :  dat  veel 
volk  liet  zitten,  't  Liep  den  pizarren 
over  al  tegen.   De  mark-graef,  hoe- 
wel  gewaerfchouwt  door  fijn  geheim- 

Rr  3  fchrij» 

nand  Pi- 
zarrus. 
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3IP fchrijver  Anthonius  Picado ,  wierd  bin- 
nen de  ftad  losReyes  vermoord,  op 

'tjaer  vijftien  honderd  een  en  veertig, 

door  Almagro  de  Jonge.  'tLijknahet 
kerk-hofgefleept,  bleef  ettelijke  da- 

gen leggen  tot  ieders  fpot :  ter  tijd  lan 
de  Barbara  ,  't  zelve  onderdompelde. 

Sijn  vader  Gonzalvus  Pizarrus ,  toege- 
naemt  de  lange  Borger  uit  Truxillo,  was 

hopman  over  een  bende  krijgs-knech- 
ten  'mNavarre.  Defe  had  twee  echte 

zoonen  ,  Ferdinand  binnen  't  Spaen- 
fche  flot  Motta  aenkant  geraekt,  en 

/0d«,gefneuvelt  tot  Ca/co,  als  Mango 

Inga  die  ftad  bemagtigde.    Gonzalvus 

en  Francifcus  Pizarrus  waeren  in  hoer- 

dom geteelt.  Francifcus  Mar  fijn  de  Al- 
cantara  erkende  een  moeder  met  loan 

en  Ferdinand;  doch  een  andere  vader. 

De  mark  graef  Francifcus  een  man, 

die  noch  ongemak  noch  gevaer  ont- 

zag ,  en  diervoegend'oorlogs-konft 
begreep,  dat  voor  geen  beruchte  hel- den behoefde  te  wijken.  Binnen  los 

Reyes  bouwde  hy  twee  konftige  wa- 
ter moolens,  een  Dominicaener  kloo- 

ïler,  en  noch  een  ander  den  monni- 
ken de  la  Merced,  en  voor  hem  zelf 

een  prachtig  paleis.  Anderzints  droeg 

zich  nederig  en  minzaem;  want  hoe- 

wel'! hoogfte  gezag  voerde,  uit  's  kai- 
zars  naem,  over'tgroote  koningrijk 
Peru,  en  meer  rijkdom  bequam  ,  als 
ooit  deRoomfche,  Perfifche,  Griexe 

of  AfTyrifche  alleen- heerfchers  beza- 

ten ,gingin'tzelvegewaed,metwelk 
bekleed  was ,  toen  armelijk  zukkelde-. 
namentlijk  in  een  kort  fwart  laeken 
wambais  met  lange  fchooten ,  een 
broek  boven  de  korte  ribben  toege- 

bonden, met  witte  fchoenen  en  hoed, 

en  voorts  rappier  en  ponjaerd.  Om 
den  hals  knoopte  hy  doorgaens  een 

linnen  hand-doek  :  ten  einde 't fweet 
des  aengezichts  afdroogde  :  alzooby 

vredens  tijd  gantfche  dagen  metbol- 

fpeelen  doorbragt  ,  zonder  onder- 
fcheid  van  perzoonen  ;  want  hy  tot 
zulktijdverdrijfmeenigmael  verkoor 

een  bootsgezel  of  molenaer.  Hy  be- 
zocht zomwijl  de  flechtfte  burgers, 

en  bleef  ten  eeten  by  arme  luiden, 
niet  zonder  rijke  belooning.  Hykon- 

■  de  lefen  noch  fchryven  :  weshalven 
alle  bevei-brieven  afgingen  met  fijn 

twee  merken,  mffchen  welke  de  ge- 
heim fchryver  Picado  teïkendé  jnam 

cifcus  Pizarrus.  Aldus  fneuvelde  die 
beruchte  held  ,   op  wiens  geluk  de 

Spaenfche  moogendheid  haer  toeleg 

veftigde  :  om  met  de  Peruaenfche 
fchatten  ,  ais  zeenuwen  des  oorlogs, 

een  vijfde  alleen-heerfching  ,  na  de 
vierde  der  Romamen,  op  te  rechten. 

Maer  Almagro ,  hoewel  by  de  meefte 

Spanjaerden  hem  't  hoogfte  bewind 
was  opgedraegen,  vond  hierendaer 

tegenftand  ,  niet  zonder  fvvaere  ne- 
derlaegen  wederzijds.    TwTchen  dit  < 

woeden  land  de  rechts-geleerde  Vacca  ' de  Caflro  ,  met  kaizarlijke  volmagt, 

om  't  verdeelde  Peru  tot  ruft  te  bren- 
gen. Niet  minder  bereikte  hy ,  als  dit 

oogmerk  ;  Want  Almagro  de  Jonge , 

verzot  op  landbeftier,  trok  Caflro  in 

't  vlakke  veld  chupas  onder  d'oogen; 
doch alzoo  fijn  gefchut  over  Cajtroos 
heir ,  uit  de  laegte  in  aentogt ,  buiten 
hinder  fchoot,  flond  Almagro  bloot 

voor  de  haek-ftukken  des  weder- 

partyders :  't  gevecht  evenwel  duurde 
tot  de  nacht  :  't  volk  onder  elkander 

gemengt  ftreed   op  'tafgevorderde 

krijgs- woord  en  'tonderfcheid  tuf- fchen  roode  en  witte  veld-teikenen: 

de  duifterheid  verdubbelde  de  grou- 

welderquetzendeengequetfte.  Ein- 
delijk  voeiüa.Qkï.c  Almagroos  volk,  be- 

halven  d'hopmannen  Bübao  en  Chri- 
floffel  Sofa.  Defe  vielen  tegen  de  drang 

van  de  vervolgers  in  :  hakten  en  kerf- den aen  alle  kanten.:  melden  tegelijk 

haernaemen  en  manflagt  aen  de  land- 
voogd Francifcus  pizarrus  bedreven : 

en  ftorten  ten  laetften  neder  heldae- 

dig  ,   door  duizend  wonden  afge- 
maekt.  Ten  zyzommige  vluchtelin- 

gen haer  witte  fluy  ers  verruilt  hadden 
met  de  roode  van  de  verflaegenettit 

Caflroos  heir,  zy  waeren  den  bloedi- 

gen  dans  niet  ontfnapt.    Vele  noch- 
tans zijn  des  morgens  by  de  Peruae- 

nen  doorfchooten.    Rodrigo   Salazar 
Almagroos   ftadhouder   leverde   fijn 
heer  aen  Caflro  over  :  die  hem  ten 
fwaerde  doemde.    Defe  veldflag  ge- 
fchiede   den   fes  en  twintigfte  van 

herfft  maend  van  'tjaer  vijftienhon- 
derd twee  en  veertig  -.  wanneer  des 

nachts   diervoegen   vroos  ,  dat  de 

mee- 
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u.  meefte   gequeflen    wegens    koude 
dood- veritijft lagen.    Caflro  nameen 

tt.  bloedig  begin  van  land-beftier:  ont- 
ij'* dekte  door  verfcheide  hopmannen 
de  ge  wellen  ooflelijk  van  Peru,  be- 
fpoelt  door  de  groote  ftroom  de  la 
plata  en  rievier   Marannon  :    alvvaer 

woefle  menfch-eters  vonden ,  en  een 
vifch  gelijkende  na  een  hond,  die  te 

land  (lapt, en  zelf  gewaepende  krijgs- 
knechten vernielde.  Anderhalf  jaer 

hield  Caflro  ongemoeyd  huis  binnen 

Qujco :  wanneer,  met  d'overkomft 
des  onder-koninx  Blafcus  Nunnez  Vela, 
alles  over  hoop  geraekte.  Deie  by 

kaifar  Carelde  vijfde  afgefchikt,  ne- 
vens vier  rijx-raeden  Diego,  Tepada, 

Lifon  Tejada  ,  loan  Alvarez  en  Peter  , 

Ortiz,  (om  der  Spanjaerden    moed- 
wille  en  wreedheid ,  tegen  de  Peruae- 

nen ondraegelijker  wijze gepleegt,  te 

beteugelen)  geraekte  op  't  jaer  vijf- 
tien honderd  vier  en  veertig  binnen 

Tumbez ;  alwaer  hy  aenflonds  dekai- 

}.  zarlijke    plakkaeten    af-kundigde. 
d'Inhoud   hield  in.  Alle  Peruaenen 
worden  uit  Jlaverny  ontflaegen  .     Geen 
Spanjaerd  zal  haer  de  min  ft  e  overlaft 
doen :  noch  der  zelve  dienft  zonder  be- 

dongen loon ,   ofleef-togt  zonder  letae- 
lingna  waerde  gebruiken.  Ieder  Span- 
jaerdftak  tegen  zulk  een  wee  de  oo- 
renop.  Want  tot  noch  toe  moeil  een 
Peruaenfchheer,  aen  elkSpaenfche 
voet-knecht  drie  llaeven  ,   en    voor 
een  ruiter  vijf  befchikken  :  behalven 

de  hoenderen,  konijnen  ,  eyeren,  an- 
dere eet-waeren  en  de  wijn  azua  voor 

n  niet.  De  gemeine  klagte  was.  Is  dit 
de  loon  voor  den  dienft  den  Kaifar  bewe- 

"fen  ?  Is  niet  dit  magtig  Peru  dooronfe 
bloedige  arbeid  aen  d'Ooflen-rzjxe  kroon 
gehecht?  Onfe  fchouderen  zijn  ver/lijft 
onder  de  wapenen,  de  licchaemen  on- 
bruikbaer  door  wonden  ,  en  de  leden 

verlempt  door  quetzuuren.  Wie  zalvoor 
wijf  en  kinderen  de  kofl  winnen,  indien 

de  Peruaenen  >  by  oorlogs-recht  totjla-  I 
verny  vervallen ,  niet  benoodzaekt  blij* 

ven  ,  om  peerlen  ,uit  de  grond  ,  zilver 
uit  de  mijnen  te  haelen  ,   en  vordere 
diend  tot  levens  on  der  (land  te  doen  > 

Vela  had  geen  ooren  voor  zulke  rede- 

nen. :s  Kaifars  gebod  moed  ter  uit- 
voering gefield.  Wie  tegen-morde, 

Gonzalvm 

Pizarrus 

trekt 

Peru.  ^19 
verbeurde 'tleven.  Omeenfchrikte 
maeken  onder  alle  door  de  draf  tegen 
weinige,  verwurgde  hy  binnen  Tru- 
xillo   broeder  Peter  van  onfer   Lieve. 

|  Vrouwe  orde,  en  beitelde  Caflro  ter 
|  hechtenis  tot  Lima :  ter  oorzaek  <^l- 

|  magro    zonder   ding  tael   aen    kant 
hielp,  en  Cufcoos poorten  floot,  wan- 

neer fijn  afgezand  voor  die  flad  ver- 
fcheen.    OndertufTchen  floegen  de 
Spanjaerden  allenthaiven  aen  't  mui- 

ten: wilden  de  kaizarlijke  plakkae- 
ten geenzints  gehoorzaemen  :   ver- 

kooren  tot  opperhoofd  Gonzalvus  Pi- 
zarrus  :  die  binnen  Cu/co  vijfhonderd  „ 
mannen  Wapende, met  welke  hy  recht  #  onder% 

toeop/w^j^aen-trok:  onder  voor-  nin&VèU 
wending,  om  aldaer  aen  's  koninx 
Raed  een  fmeek-fchrift  in  te  leveren , 
flrekkende  tot  fchorfing  der  nieuwe 
plakkaeten  ,  ter  tijd  de  kaizar,  van 
de  gefchaepentheid  der Peruaenfche 
flaet  nader  onder-richt,  anders  fich 

i  mogtberaeden.  Twintig  fwaereveld- 
i  ftukken  volgden  't  heir ,  over  rouwe 
bergen  by  Peruaenen  gedraegen.   Tot 

1  iederftuk,  uit  fijn  roo-paerd  gelicht, was  drie  honderd  man ;  doch  twaelf 

|  torften  't  fluk  niet  verder  dan  hon- derd fchreeden :  wierden  thans  by 
twaelf  andere    verpooft.     Hoewel 
voornaeme   hoofden  ,    bezefïènde 

't  ge  wigt  der  zaek ,  de  party  van  Pï- zarrus  verlieten :  en  ,  lanx  bedekte 

wegen,  tot  den  onder-koning  over 
quamen  :  zoo  vielen  andere  den  on- 

der-koning af,  en  begaven  fich  on- 
der Pizarrus.  Defe,  niet  weinig  ge- 

flijft  door  Peter  Puelles  flad-voogd    tvtuiht. 
van  Guanaco  ,  kreeg  ettelijke   afge- 
weekene  gevangen,  die  hyalle  ten 
fwaerde  doemde.  Ook  zat  d'onder- 
koning  niet  flil.  Op  bloot  vermoe- 

den van  heimelijke  kondfehap  met 
\Pizarrus  ,  fneuvelde  meenig  eerlijk 

I  man  aen  moord-priem  of  galg. 't  Woe- 
den  weder-zijds   had   geen  einde. 

j  Doch  Vela  geraekt  tegen  de  vier  toe- 
gevoegde raeds-heeren  over  hooprals 

;  die  geenzints  wilden  toeflaen ,  dat  hy 
}7oj  Reyes  verwoefle  :  de  burgers  en 

j  goederen,  nevens  't kaizarlijk zegel, 
f  na   Truxillo   vervoerde  ,  en  't  land 
|  rondom  af  ftroopte.  Maer  dewijl  met 

I  fijn  hoofd  door  wilde ,  krijgen  hei- melijk 

van  beide. 
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meiijk  den  hopman  Mar tyn  Robles 
aen  haer  fnoer  ,  als  ook  Velaes  lijf- 

wacht, beflaende  uit  honderd  kop- 

vehopeen  pen.  Voorts  flapte  'tgraeuw  ter  been: 
viel  tot  't  paleis  verwoed  in  :  greep 
den  onder-koning  Vela  by  de  kop :  en 

fleept  hem  na  de  hoofd-kerk  binnen 
los  Reyes ,  alwaer  de  vier  raedsheeren 

vergaedering  hielden.  Menverflond 
tenlaetften  den  gevangen  fcheep  te 

doen,  en  na  Spanjen  te  zenden.  Al- 
■vares  Cueto  lag  met  tien  zeilen  voor 
de  wal ;  dreigende  geweld  ,  ten  zy 

d' onderkoning  op  vrije  voeten  ge- 
field wierd,  De  vier  rijx-raeden  na- 
men zulxoevel op:  maekten  vlotten 

vol  haek-flukken  gereed  :  om  't  vaer- 
tuig  te  vermeeiteren.  Cueto  te  fwak 
tot  tegen-ftand ,  flak  vier  fchepen  in 

brand  :  en  lichte  met  d' overige 't  an- ker nae  de  haven  Guauara  :  alwaer 

hy  ,  door  Diego  Garzias  over -val- 
len ,  fijn  vloot  den  rijx-raeden  over- 

leverde :  met  welke  Vela,  onder  het 

opzicht  van  Didacus  Alvarez  ,  zee- 
waerd  (leekt .  Maer  Pizzarrus  ,  die 

tot  noch  toe  had  voor-gegeven ,  dat 
niet  anders  focht  als  het  vertrek  van 

Vela  ,  trok  met  tvvaelf-honderd  man 
dicht  onder  de  wallen  van/w  Reyes-. 
hing  drie  onderfchepte  borgers  aen 
een  boom  op  :  dwong  den  rijx-rae- 

den, hem  te  verleenen  een  volmagt- 
brief  ,  waer  by  voor  Peruaenfche 

land -voogd  wierd  erkent.  By  wei- 
gering, dreigde  de  Had  te  flellen  in 

een  bloedbad.  Geraedzaemfl  het 

verzoek  in  te  willigen  :  te  meer  al- 
zoo  geen  vijftig  weerbaere  mannen 
los  Reyes  verdeedigen  konden.  On- 
dertuflchen  was  Didacus  Alvaradez 

met  den  onder -koning  verdraegen. 
jplageraekt  Beide  in  de  mond  der  rievier  Tumbez 

te  land  geflapt ,  verzaemelden  alle 
mogelijke  krachten  rondom  her; 
doch  vlooden  na  Quito,  wanneer  de 
raeds-heer  Tejada ,  by  Pizarrus  aen 
den  kaizar  af-gefchikt  ,  aldaer  ter 

reede  liep.  Tot  Quito  leeflelijk  in- 

gehaelt ;  gelijk  ook  binnen  Jan  Mi- 
guel  ,  kreegen  dagelijx  meer  aen- 
hang .   Pizarrus  ,  diefwegen  gaende 

fijn  merk-  gemaekt,  rukt  met  vijf  honderdman 
waerdige     nae  jan  Mjgue/  .  doed  den  onder- 

lizarrm 
maekt  zich 
voogd  van 
Hem. 

los 

vlucht  voor  , 

Tizarrm:  koning  van  daer  verituiven 

ver- 

volgt hem  zeven  honderd  mijl :  en 
hangtze  op  ,  zoo  meenigh  uit  de 
vluchtende  achterhoede  af-fneed. 
Als  de  nacht  de  partijen  wederzijds 
overviel,  blevenze  onder  den  blaeu- 
wen  hemel  in  naere  wildernhTen  leg- 

gen. De  paerden ,  om  niet  af  te  dwa- 
len ,  wierden  vaft  gemaekt  aen  zak- 

ken met  aerde  gevuld  ,  en  in  kui- 
len gedolven ,  rondom toe-geftampt. 

Pizarrus  leed  grooter  gebrek  van 

leef-togt,  dan  Vela :  als  dewelke  in  de 
voor-togt  en  voor-baet  alle  levens- 

middelen weg -voerde  of  verdorf. 
Sijn  paerden,  die  niet  langer  konden 
volgen,  hakte  hydebeenenaf  :  en 
liep  uit  't  ftedeken  Paflo  na  Popayan. 
Pizzarrus  afgemat  keerde  binnen 

Quito  :  alwaer  hy  't  heir  voor  ging  in 
allerley  uitgelaetendheid  van  gaflery 

en  hoerery,  zonder  eenigzints  te  tae- 
len  na  de  verrichting  des  onderko- 
ninx  :  die ondertufTchen  niet  flil  zat; 

want,  met  vijfhonderd  man  ter  been 
geflapt,  waegde  een  kans.  Tegen 
de  nacht  kregen  de  legers  elkander 

in  't  gezicht.  Pizarrus  had  niet  alleen 
meer  volk ,  maer  ook  meer  geoefend 
en  van  beter  wapenen  voorzien, 

d' Onder  koning  hier  af  verkund-/ 
fchapt  diend  fich  van  een  krijgs  lift,  f 

welke  vruchteloos  uit- viel.  Hy  trekt 
met  ftille  trom  des  midder- nachts 

uit  fijn  leger  plaets,  lanx  een  naere 

omweg  :  om  den  vyand  in  d'hin- 
der-hoede  by  duifier  te  vallen  :  al- 

zoo  de  zelve  't  pad  van  vooren  met 
haek-flukken  befet hield,  en  achter 

zorgeloos  'verfpreyd  lag.  Pizarrus 
merkte  den  toeleg  niet :  alzoo  d'hon- 
den  in  't  leger  des  onder -koninx 
geduurig  batten  ,  de  Peruaenfche 
fchild  wachten  elkander  toe-riepen, 
en  groote  vuuren  den  gantfchen 
nacht  flikkerde.  Maer  dewijl  de 

weg  on-bebaend  en  verder  omliep 

als  gezegt  was ,  fchoot  d'  onderko- 
I  ning  in  de  tijd  te  kort :  weshalven 

geraedzaemft  vond  na  Quito  d'  her- tred te  nemen  :  uit  welke  ftadflout-i 

moedig  uit- viel,  zoo  haefl  de  ben-  * 
den  van  Pizarrus  in  't  gezicht  kreeg. 

Hy,  gekleed  met  een  witte  ry-rok, 
door  weikers  lange  meeden  een  zat- 
tijn    goud -geborduurde    wambais blonk, 
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blonk  ,  zat  op  een  rolTche  hengft: 
voerde  fijn  heirheld  daedig  aen  :  en 
maekte  een  ruime  baen  tuffchen 

de  vyandlijke  flag-orde.  Doch  Her- 
nand  Tor  es  bragt  hem  een  bijiflagop 

't  hoofd,  dat  ter  aerde  neder  plotfte. 
De  rechts-geleerde  Carvayales  vloog 
gefwind  toe  ,  en  kapte  den  geval- 

lene ,  tot  wraek   van  een    moord 

aen  fijn  broeder  gepleegt  ,  den  kop  |  alzoo  hygeen  gezach  genoeg  of  er- g 
af.  Pizarrus  behield  nu  vo'koomen  j  vaerendheid  had  ,  om  't  ambt  van 
't  veld  :  vermoorde  zommige  gevan-  |  hopman  te  bekleeden.  Vela  Nunnez genen  door  vergif  ,  andere  door  I  broeder  des  vermoorden  onder-ko- 
fwaerd  en  baft  :  andere  bande  hy  na  I  ninx  ,  in  de  veld-flag  onder  Quito 
'tafgeleegen  geweft  Chili  :  en  bragt  )  gevangen, gebruikte  grootevryheid: 
voorts  den  tijd  door  in  alle  overdae-  {  zulx  ,  by  toelaeting  van  Pizarrus, 
digheid  binnen  Quito,  verflingert  op  ( ter  jagt  reed,  en  andere  tijd  korting, 

een  getrouwde  vrouw,  wiens  man  j  zelf  verre  buiten  't  leger,  genoot: 
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haelen,  buiten  kennisvan  d'  een  en 
de  ander.  Na  veel  overflag  vind  ge- 

raedzaem  't  geld  te  laeden  in  een 
klein  vaertuig  :  met  't  zelve  te  ver- 

zeilen na  Nicaragua,  en  aldaer  volk 
te  werven :  om  pizarrus  van  die  hoek 
te  bekommeren  :  ten  ernde  aldus 

'skaizars  gunit  wederom  mogt  ver- 
werven. De  toeleg  liep  groot  pevaer :  Amjitg  te- 

gen Pizar- 
rus ontdekt. 

hy  't  leven  benam  ,  door  een  moor- 
denaer  Vincent  Paul  '■  welke  namaels 
in  Spanje  tot  Valladolid  aen  een  galg 
wurgde.  dOverfpeeldfter  bevrucht 
byhaer  vader,  geraekte  nevens  hem 
aen  een  deerlijk  einde  ,  om  bloed- 
fchande  en  kindermoord.    Pizarrus 

Defen  neemt  la  Torre. in  den  arm 

Een  gardiaen  der  Minder-hroeders 
ging  tuiTchen  beide.  Nunnez,  vlam- 

mende op  d' ontdekte fchat,  endoor 
de  fchat  op  wraek,  fwoeraen  Torre 
getrouwigheid.  Maer  eer,  volgens 
befluit,  zeewaerdftaeken ,  lekte  het 

was  nu  koninglijk  ingehaelt  binnen    geheim  uit  :   waer  door  beide  Nun- 
los  Reyes  :  wierd  dageiijx  trotzer : 
zulx  fijn  vrienden  zelf  te  mets  een 
dieper  en  dieper  wrok  opkropten. 

nez  en  Torre  om  hals  geraekten  ,  en 
de  rijkdommen  in  handen  van  Pi- 
zarrus. 

't  Haperde  Hechts  aen  een  bequae-       Terwijl  de  Peruaenfchezaeken  op  overkomfi 
me  gelegentheid  :    na  welke  veele    dufdaenigen   draf  on  -  gemakkelijk  vanG*fca 

haekten  ,  ten  einde  zich  den  hoog-    fchokten,  quam  Peter  Ga/ca ,  bykai-  " 
moedigen  dwingeland  quijt   maek-    zar  Carel  gevolmagtigc,  om  alles  na 
ten.  Een  vreemde  voorval  onder  an-  (góéd- dunken  te  heritellen,  in  Peru 

over.  Hy  behandigde  door  peter 
Hernandes ,  behaïven  'skaizars brief, 
een  andere  by  hem  zelf  gefchreven 
aen  Pizarrus  :  d'  Inhoud  behelfde : 
Lang  genoeg  had  de  Peruaenjche  hoo-  fan  brief: 

dem  Spaenjch  bloed  in-gedronken,  't  Ver- woede rijk  fnakte  na  rujt.  De  kaizar 

bood  vergiffenis  aller  mis-drijven  goed- 
daedig  aen  :  herriep  de  nieuwe  keuren, 
die  d'  onder-koning  Vela  had  gepoogt 

denSpanjaerden  op  d" hals  te  dringen. 
Indien  Pizarrus  de  gemeine  welfland 

beoogt ,  kan  lichtelijk  zien ,  dat  de  wa- 
penen moeten  neder-geleid.  Te  ver- 

geefs zoude  hyop  dezelve  vertrouwen : 
dewijl  fijn  aenhang  hem  buiten  twijfel 
zal  afvallen  :  dewijl  naeuwelijx  eenig 
zoldaet  zich  tegen  den  kaizar  ,  niet 
zonder  fchuld  van  hoog  verraed ,  be-  %  t  Fi_ 

,Jlaette  kanten.  Tizarrus  ,  bedraey  t  marrus  tot 

dom  binnen   fcheeps  -boord  mogt  J  met  defen  handel,  leid  krijgs-raed.  \erfëm' •i  Ss  De 

dere  had  hem  veel  quaed  gebrou- 
wen ,  ten  zy  ontijdig  aen  den  dag 

quam.  't  Werk  leid  aldus.  Joan  de  la 
Torre.,  over-geloopen  foldaet  van 

d'onder -koning  tot  Pizarrus  ,  vond 
by  wonderlijk  geval  in  de  valieye  Ri- 

ca een  graf  ,  by  de  Peruaenen  voor 
meer  als  twee  eeuwen  godsdienitig 

ge-eert  :  en  in 't  geopende  graf  geof- 
fert  goud  en  zilver  ,  welk  boven  de 
tachtentig  duizend  kroonen  gouds 

bedroeg,  behalven  d'efmerauden 
en  turkoifen.  Hy  ftond  verlegen  met 
de  fchat,  om  weg  te  krijgen.  Eens 
deelsbekommert  voor  'skaizars on- 
genaede^  indien  bereeds  aldus  ver- 

rijki'mSpanje  behouden  over  quam: 
ter  oorzaek  de  party  van  Pizarrus 
had  gehouden  :  anderfdeels  geen 
kans  ziende,  hoe  hy  zulk  een  rijk 
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I 

Der 

ftemmen  verfcheelden   onder-  , 

Zommige    vonden   geraedt- 
zaemü:  :  Gaf  ca  heimelijk  aen  kant  I 

te  helpen  :  andere  openbaer  geweld 

te  plegen.  De  meefte  bedachten  een 

middel  -  weg  I  namentlijk  hem  be- 

zet te  houden  by  een  getrouwe  lijf- 
wacht op  het  eiland  Puna  :  onder 

voorwending  ,   dat  de  Peruaenfche 
ftanden  befchreeven   waeren  ,  ten 

einde  aldaer  voor  hoog  gezach-heb- 

ber  wierd  aengenoomen;  doch,  de- 

wijl   de  fteden   wijd   en  zijd  ver- 

fpreid  lagen  ,  konden  niet  zamen- komen  ,  dan  zedert  het  verloop  van 

tweejaeren.  Middelerwijl  moefteen 

gezantfchap  na  't  hof  binnen  Madrit 
afgefchikt :  welk  tot  'Panama  aen  Gaf 
cahöóge  aentuiging  deed,  zich  niet 
te  vervorderen  op  den  Peruaenfchen 
boodem  te  verfchijnen  ,  ter  tijd  de 

kaizar,.met  de  wederkomft  der  ge- 

zanten ,  zulxten  tweedenmael  gela- 

fte.    Maer  Hïeronymus  Loaifa  opper- 

biffchop  van  los  Reyes ,  Thomas  Mar- 

ti jn  Pr  ovinciael  der  Dominicaenen,  Go- 
mez  Solis  hofmeefter  van  pizarrus  en 

Laurens  Aldana ,  nakaizar  Carel  nfge- 

vaerdigt ,  lieten  de  togt  {teeken  ,  en 

bleven  by  Ga/ca  binnen  Panama.  En 

defe  had  nu  ook  op  fijn  zijde  gekre- 

gen Peter  Alfonfus  Hinoiofa  ,  onder 

wiens  gezach  de  vloot  van  Pizarrus 
ftond.  Aldana  ontdekte  hem  infche- 

lijx  den  geheimen  raed  ,  by  Pizarrus 

genoomen.    Weshalven  Uafca  aller 

wegen  hulpbenden  uit  Mexico ,  Guat- 
tzmqla,  Nicaragua  en  fan  Domingo  be- 
dektelijk  ontbied  :  en  vier  fchepen 

uit  Panamaes:haven  fchikt,  onder  Al- 
dana, met  drie  honderd  man  :  omby 

naere  nacht  aen  de  zeekant  der  ftad 

los  Reyes  te  landen ,  en  Pizarrus  on- 
voorziens over  den  hals  te  komen. 

Aldana  ,  binnen  de  boezem  Malabri- 

ge  geloopen ,  wierd  ontdekt  ,  en  ge- 
volgt  by  Diego  Mora  fteevoogd  van 
Truxillo.    Mora  achterhaelt  de  vier 

zeilen  :  welke  hy  levens -middelen 

en  oorlogs  -  gereedfchap  mede  deilt. 

Binnen  los  Reyes  deeddeveld-maer- 
fchalkCarvayales ,  door  Pizarrus  ont 

booden ,  een  prachtige  intreed ,  tuf- 
fchen  't  lollen  des  gefchuts  en  fee- 

ftelijke  vreuchde-vuuren.   Onder- 

d  e     Boek 

tuflchen  was  het  aldaer  diervoegen 

zorgelijk    van    de    tegenwoordige 
ftaets  -  ftand  te  reppen  :  dat  om  een 

oneffen  woord  de  moordpriemen  ten  J. 

borft  ingingen  :  of  ten  minften  fneu-  j velde  iemand  aen  vergif,  zoo  haeft 
verdacht  wierd  over  te  hellen  tot  Gaf 

ca.  Inplaetsvan  Mora  vaerdigde  Pi- zarrus tot  het  ftadhouderfchap  over 

Truxillo  den  rechts-geleerde  Garcias 

Leon.    Defe  ,  vervallen  onder  Alda- 
naes  vloot,  verkoor  de  zijde  van  Gaf 

ca.    't  Liep  allen thal ven  Pizarrus  te- 
gen .  Hy  echter  verliet  hem  zelf  niet. 

Bericht  wegens  de  naderende  fche- 
pen ,  roert  de  trommel  binnen  los 

Reyes :  dwingt  ieder  die  wapenen  kon- de  voeren  ,  om  dienft  te  nemen  op 
lijf-ftraf :    fielt  over  de  ruitery  en 
't  voetvolk  verfcheide  ervaerene  ge- 
zachhebbers  :  aen  welke  zoo  veel 

penningen  ter  hand  fteld  ,  als  ieder 
tot  werving  en  onderhoud  der  ge- 
worvene  vereifchte.    Duizend  man 

ftond  nu  in  de  wapenen  :  tot  welk 

getal ,  volgens  afgegaene  orde ,  nieu- 
we hulp-benden  te  gemoet  gezien 

wierden  uit  Cufco  ,  Plata  ,  Arequipa , 

Lima,  Guanuco  en  andere  omleggen- 
de plaetfen .    Savedra  fteevoogd  van 

Guanuco,  uit  de  ftad  getrokken,  viel 
Pizarrus  af,  en  voegde  zichby  Mo- 

ra ,  de  welke  in  'tlandfchap  Caxa- 
maka  een  wakend  oog  hield  voor 
Gafca.  De  flagboeg  liep  hoe  lanx  hoe 
meer  Pizarrus  tegen.  Zedert  de  ne- 
derlaeg  des  onder  koninx  Vela  ,  had 

d'hopman  Diego  Ctnteno    hem  zelf 
verborgen  uit  vrees  voor  Pizarrus, 

een  gantfch  jaer  in  een  onder-aerdfch 
hol.     Verkundfchapt    van    Gafcaes 
over-komft  fprong  te   voorfchijn: 

kreeg  veertig  man  en  ettelijke  paer- 
den,  uitdeverloorenflach  gevlucht, 

byeen.  Met  dit  volk,  hoewel  flecht 

gewaepend,  waegde  hy  een  gewig- 
tige  aen-flag  ,    om  namentlijk  cufco 
te  bemagtigen.    Antonius  de  Robles , 
niet  min  gehaetals  veracht ,  wegens 

fijn  laege  af-komft  en    klein  ver- 
ftand  ,  voerde  het  opperfte  bewind 
over  de  ftad ,  met  vijfhonderd  krijgs- 

knechten bezet ,  behaiven  de  bur- 

gers ,  die  op  geweer  ftonden.    Be- richt van  Centeno,  zend  Frans  Aguierre 

uit, 
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uit ,  ten  einde  het  veld  ontdekte ; 
doch  defe  voeghc  zich  by  Centeno : 

dewelke  een  omweg  neemt,  en  te- 
gen de  nacht  onder  Cufco  komt.  Hy 

ramt  de  poort  open  :  drijfc  de  ont- 
zaedelde  paerden  tegen  den  vyandt 
in  ,  op  de  markt  ten  flag  gefchaert. 
De  paerden  helden  midden  door  de 

flag-ordens  :  zulx  gantfche  gelede- 
ren onder  de  voet  geraekten  .  Cen- 
teno diende  hem  van  de  wanorde: 

viel  dicht  in  een  gedromt  op  Robles 
aen  :  dewelke,  alzoo  vergeeten  had 

het  krijgs- woordt  te  geven  ,  groot 
onheil  veroorzaekte  ;  want  't  volk, 
door  een  pik  -donkere  nacht  verby- 
flert,  kende  noch  vriend  noch  vyand. 
Elk  tafte  Hechts  van  zich  :  zulx 

meer  aen  eigen  fwaerden  fneuvelden, 
dan  die  Centeno  trok.  Defe  aldus 

meefter  geworden  ,  onthaifde  des 
anderen  daegs  Robles  ,  en  deelde 
honderd  duizend  dukaeten  onder 

'tkrijgs-volk  uit :  trok  met  honderd man  na  de  ftad  Plata  :  om  Mendoza 

aldaer  de  brengen  tot 'skaizars  ge- 
hoorzaemheid.  De  toekg  gelukte 
te  meer  ,  alzoo  geftijft  wierd  door 

honderd  en  dartig  voet -knechten  , 
welke  Lucas  Martijn  uit  Arequipa  lich- 

te voor  Pizarrus  ;  doch  die  hem  by 
den  kop  greepen  ,  en  de  party  van 

■Gafca  aen  namen.  Middelerwijl  liep 
de  vloot ,  onder  't  beleid  van  Aldana , 
in  d'  haven  voor  los  Reyos  ,  tot  groote 
ontfteltenis  der  gantfche  ftad.  Pizar- 

rus legerde  zich  met  vijf  honderd 
en  vijftig  man  lanx  de  ftrand  ,  om 
het  landen  te  beletten  :  fwoer  ,  dat 
levendig  aen  ftukken  zoude  hakken, 
zoo  meenig  vlooteling  in  lijn  han- 

den verviel  :  liet  Peter  Martijn  bin- 
nen de  ftad  ,  die  aenftonds  zoude 

op -hangen,  dewelke  't  leger  niet 
volgde ,  of  uit  het  leger  te  huifwaerd 

keerde.  Martijn  ging  ten  dien  ein- 
de met  een  beul  vergezelfchapt  : 

en  ,  als  de  beul  te  langzaem  zam- 
melde  ,  doorflak  zelf  meenig  bor- 

ger. Onaengezien  alle  vluchtelingen 
ter  dood  gedoemt  wierden  by  Pizar- 

rus, vertrokken  echter  fijn  getrouw- 
He  vrienden  ten  grooten  getaele, 
nacht  aen  nacht :  ja  de  foldaeten  zelf 

teeden  by  vollen  dag  te  vier -voet 

R    u. 
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weg :  riepen  Iuids-keels ,  lang  leve  de 
kaizar ,  Jlae  dood  de  dwingeland  Pizar- 

rus. Waerom  hy  dan  geraedzaemft 

vond  op  tebreeken  na'tgeweil  Naf- 
ca.  Geduurende  de  togt  ,  verliepen 
gantfche  benden :  zulx  hy  naeuwelijx 
ander  half  honderd  man  by  een  hield  :  \ 
van  welke  alle  oogenblikken  ver- 

wachte ,  neder -gehakt  te  worden. 
Met  't  vertrek  van  Pizarrus  ,  nam 

't  werk  een  gantfeh  andere  keer  bin- 
nen los  Reyes :  men  rechte  aenftonds 

de  kaizarlijke  ftandaerd  :  de  ftads- 
roeper  las  de  brieven  van  vergiffe- 

nis ,  die  Gajca  uit  Spanje  overbragt, 
op  alle  hoeken  der  ftraeten ,  af.  Ioan 
Palomino  ,  uit  de  vloot  geland  met 

vijftig  krijgs  -  knechten  ,  vergaeder- 
de  alle  ,  dewelke  uit  't  heir  van  Pi- 

zarrus den  vlucht  namen.  Onder-  ?afcti 

tuiïchen  geraekt  Gafca  onder  zeil.  t"Sïj!!' Hy  voerde  van  Panama  vijf  honderd 
wei  gewapende  :  flapte  tot  Tru- 
xillo  te  land  ,  en  maekte  een  leger 
in  't  dal  Xauxa  :  werwaerds  aller 

weegen  groote  meenigten  toe-vioey- 
den  ,  uit  bittere  haet  tegen  Pizar- 

rus :  als  die  binnen  weinig  tijd  meer 
als  een  half  duizend  edel  -  luiden 

door  beuis  handen  moord -daedig 
ombragt.  Maer  Pizarrus ;  zedert  on- 

der los  Reyes  opbrak  ,  vond  de  ftad 

Arequipa  t'  eenemael  verlaeten  :  kreeg 
by  zich  de  hulp-benden,  waer  over 
Joan  Acofta  ftond  ,  welker  getal  tot 

d' helft  was  verloopen  :  trok  Cente- 
no ,  gelegert  lanx  't  meir  Titiaca  ,  swaere 

onder  d'oogen.  Op  't  vlakke  veld  nederl*es 
Guarina  ging  t  gevecht  bloedig  aen.  tmo. 

Luide  wijk  'Ribera  voerde  de  voor- 

togt  van  Centeno,  die'tgefchutlofte, 
eer  doel  konde  fchieten.  Carvaya- 
les  diende  zich  van  die  mifüag  :  ruk- 

te gefwind  de  haek-  ftukken  dicht 
voor  de  vyand  :  en  maekte  met 
fchrot  zulk  een  opening  ,  dat  gant- 

fche geleederen  weg  -  gefchooten 
wierden.  In  d'eerfte  torn  fneuvel- 

den meer  dan  anderhalf  honderd 

krijgs -knechten.  De  ruitery  ,  ver- 

fchriktdoor  denederlaeg  van  't  voet- 
volk, rent  af.  't  Voetvolk  ,  van  rui- 

tery ontbloot,  konde  naeuwelijx  ont- 
fnappen  :  alzoo  Pizarrus  de  achter- 
fte  nederhakte  door  fijn  busdragers, 

Ss  2  tu 
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en  de  voorde  in  de  vlucht  door  de 

paerde- voeten  vertrad.  Ses  Peruaenen 
betgdenCentew,  krank  leggende  op 
eenros-baer,  uit  den  ftrijd.  Wreed 

gebruikte  d' overwinnaer  den  be- 
vochten zegen.  Zoo  meenig  na  de 

veld-flag  in  handen  viel ,  wierd  door- 
priemt  of  gehangen.  Gafca,  wegens 
defe  nederlaeg  bericht ,  kropte  fijn 

hartzeer  voorzichtig  op :  maektealle 

noodwendige  oorlogs-gereedfchap : 

oftogtvan  trok  met  negentien  honderd  man  uit 
Gafit!  de  valley  e  Xauxa  na  Cufco,  op  den  weg 

gefterkt  door  de  rijke  hulp-benden , 
die  d'ervaeren  veld-heer  Peter  Valdi- 

via  uit  Chili  aen  bragt.  Tot  Andagua- 
rao  hield  't  leger  halte :  ter  oorzaek 

het  week  winter-weder,  welk  de  we- 

gen onbruikbaer  maekte  wegens  de 

geduurige  flag-regenen .  De  tenten 

en  maiz  begon  te  mets  te  verrotten: 

en  de  vochtigheid  verfpreide  een 

doodelijkeroodeloop.  Met  de  lente 

brak  Gafca  op.  Om  over  de  rievier 

Apurima  te  geraeken  ,  was  groote 

fwaerigheid :  alzoo  Pizarrus  de  brug- 
gen allenthalven  had  afgeworpen  :  en 

d'over-togt  geweldiger  handfcheen 
te  zullen  beletten.  Gafca  dient  fich 

van  een  krijgs-lifl.  Hy  laet  dan  op 

drieverfcheide  plaetfen  hout  en  rijs- 
werk  te  zamen  brengen :  ten  einde 

de  vyand  mifleid  niet  weten  mogt 

waer  het  gelden  zoude.  Eindelijk 

rukt  Gafca  over  diepe  fneeu-bergen  na 
Cotabamba :  al  waer  de  brugge  fchiehjk 

met  drie  kabeltouwen  overgebragqis. 

Vier  honderd  man  had  nu  d'oever  aen 
d' ander  zijde  der  droom  onder  de 
voet.Demeefte  fchade  leed  deruitery; 

want  meer  danfedigpaerden  met  wa- 

penen geladen ,  dreeven  voor  flroom 

af  tegen  de  rotzcn :  welker  fcherpe 

kanten  doodelijke  wonden  maekten. 

Pizarrus,  wegens  de  gantfche  handel 

by  de  verfpieders  bericht,  vaerdigt 

Acofla  met  twee  honderd  bus-drae- 

gers,  om  d'over-gekomene  teflaen; 

doch  defe  vend'rgetal  te  fterk,dan  dat 

een  torn  dorft  waegen.  Ondertuf- 

fchen  geraekte  'tgéheele  leger  aen  de 
rechter  oever  van  Apurima  op  een 

hooge  berg.  Pizarrus  had  zich  be- 
graeven  met  negen  honderd  man  , 

vijf  mijl  beneden  Cufco  ,  in  't  vlakke 

erde     Boek: 

trekt  over 

deftroom 
Apurima, 

veld  Saquifagrana.  Ses  veld-flukken 
verdeedigden  de  enge  toe -gang  der 

leger-plaets ;  welke  aen  d'eehe  zijde 
veilig  lag  door  een  rievier  ,  moe- 

ras en  hoog  gebergt ,  en  van  achter 

door  een  diepe  gracht  zonder  wa- 
ter.. Gafca  ftond  boven  op  een  heu- 

vel ,  en  bezichtigde  duidelijk  't  heir 
des  vyands  in  de  laegte.  Den  gant- fchen  nacht  bleef  fijn  volk  gewaepent 

ftaen:  leed  zulk  een  koude,  dat  geen 

wapenen  konde  voeren :  daer  pizar- 
rus  beneden  over  hette  klaegde ,  vol- 

gens de  vreemde  geftalte  der  Peru- 
aenfche  lucht ;  want  de  toppen  leg- 

gen aldaerverftijit  van  flrenge  vorft, 
daer  de  valley  en ,  zomtijds  geen  mijl 

verder  ,  gezengt  worden  ,  vermids 

ondraegelijke  warmte.  Met  den  mor- 
gen-dond  daelde  Gafca  den  berg  af: 

fijn  ruitery  verdeelt  in  twee  vleugels , 

ftond  ter  (linkerzijde  onder  Joan  Sa- 
ve dra  :  de  rechter  gebood  Balthazar 

Caflro  :  Mendoza  voerde  e  enig  licht 

paerde  -  volk  op  hem  zelf.  Valdivia 

hield  zich  by  'tgefchut.  Gafca  zelf 
was  in  de  voor-togt  der  vuur-roers. 
Pitarrusfchikte  de  Peruaenen  aen  de 

rechter-hand  van  fijn  flagorde.  Cepe- 
da  en  Acofta  hadden  gezach  over  de 

ruiters  ,  Carvayales  en  la  Torre  over 
't  voet  -  volk  ,  Sebafliaen  Vergara  en 
Peter  Soria  over  de  veld  (lukken.  Zoo 

haeft  de  ftrijd  haer  verhief,  trokCf- 

peda  met  eengroot  gedeelte  der  rui- 

tery na  Gafca ,  welken  de  rechtervleu- 

gel buflchieters  volgde.  Om  d'over- 
loopers  te  veiligen ,  fchooten  Centeno 
en  Mendoza  dicht  onder  de  flagor- 
dens  van  Piezarrus  toe  :  welke  meer 

en  meer  ontbloot  wierden  :  alzoo 

zommige  de  vlucht  namen  na  Cufco , 

andere  met  gantfche  vaendels  tot 

Gafcaes  heir  in -flapten ,  verzoekende 

lijfs  -  genaede,  Pizarrus  ziende  zich 

rondom  verlaeten  ,  riep  -.  Nadien  alle 

haer  begeven  onder  de  kaizerlijke  ftan- 
daerd,  wil  ik  ook  derwaerds  rijden:  mij- 

fchien  zal  my  barmhertigheid  gefchie- 

den.  zAcofta  viel  hem  in.  fVat!  lae>t 

ons  in  dedikjte  drang  der  vyanden  val- 
len, en  held- daedig  ft  erven.  Pizarrus 

antwoorde :  Neen  ,  nu  ik  eer  en  goed 

quijt  ben,  moet  zorge  draegen  voorde 
ziel,  dat  aen  de  zelve  ook  geenfchaede 

lijde. 
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tijde.  Terwijl  dit  zeide  ,  klimt  van 

'tpaerd  met  konftig  zilver -tuig  be- 
hangen, levert  hem  en  lijn  fwaerdin 

handen  der  farjant  Villavicenzo .  Hy 
droeg  een  licht  harnas,  goude  heimet, 
waer  op  een  koftelijke  pluimaedje 

(lingerde ,  en  een  pronkpenning  rond- 
om vol  efmarauden  bezet  om  den 

hals.  Geleid  tot  Ga/ca,  fnaeuwde  defe 

hem  toe  :  Dunkt  u  niet  't werk  wel  be- 
(leldte  hebhen ,  die  fchuldigjlaet  aen  de 
verquifting  van  zoo  veel  kaizarlijke 
fchatten  ,  en  vergieting  van  zoo  veel 
bloed  ,  om  voor  u  te  behouden  een  on- 

wettige dwinglandy  over  Teru  ?  Pizar- 
rus geeuwde  even  fier  wederom  :  ik 

heb  mijn  eigen  goed  te  kofi  geleid  aen  de 

Spaenfche  vryheid :  en  mogt  't  Peruaen- 
fche  gebied  rechtmaetig  aenvaerden  , 
die  nevens  mijn  broeders  Peru  moeyelijk 
ontdekt  en  bloedig  gewonnen  heb.  Car- 
vayales  uit  de  ftrijd  ontfnapt ,  fchuilde 

in  't  ried ;  doch  is  van  fijn  eigen  volk 
aen  Gafoa  gelevert ,  die  hem  daegs  na 

deflag levendig  vierendeelde,  en  pi- 
zarrus ,  in  den  kerker  verworgd  , 

't  hoofd  affloeg:  de  andere  gevange- 
nen zijn  meeft  alle  in  koelen  bloede 

aen  kant  geholpen.  Gafca  vond  een 
ongeloofelijkefchatby  Pizarrus.  Ie- 

der foldaet  kreeg  hoofd  voor  hoofd 
meer  dan  fes  duizend  dukaeten. 

'tZeeghaftig  heir  trok  binnen  Cu/co  : alwaer  de  beuls  nieuw  werk  vonden 

met  hangen ,  worgen  ,  onthalfen  en 
rabraeken.  Die  gebrandmerkt  op  de 
galley  quamen  ,  mogten  van  geluk 
fpreeken.  Gafca,  hoewel  zegeprael- 
de  ,  zag  geen  kleine  fwaerigheid  te 
gemoed.  Hy  had  meer  dan  darde 
half  duizend  man  by  een.  Ieder  ach- 

•te ,  dat  hem ,  wegens  getrouwe  dien  ft, 
eenige  rijke  bediening  toe-quam. 
Daer  {tonden  wel  anderhalf  honderd 

ambten  te  vergeven  ;  want  Pizarrus 
had  de  voornaemfte  ambtenaérs  om 

hals  geholpen  :  en  die  eenig  ambt  uit 
fijn  gunft  bekleeden  ,  waeren  in  de 
laetfte  flag  gefneuvelt  of  gevlucht. 
Maer  het  klein  getal  konde  niet  toe- 

reiken na  de  meenigte  ,  welke  haer 
zelf  eenig  voordeelig  genot  toeleide. 
De  openftaende  inkomften  bedroe- 

gen jaerlijx  elfmael  honderd  duizend 

oukaeten  :  die  meeft  onder  de  ge- 
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zach-hebbersfmoorden:  degemeine 
foldaeten  kregen  flechts  een  klein 
aenpart  :  weshalven  een  fwaer  mif- 
noegen  by  vele  wierd  opgevat :  dreig- 

den feitelijkheid  te  plegen  ,  ten  zy 
meer  omringen.  Doch  Cianca  kreeg 
de  roervinken  by  de  kop  :  welker 
ftraf  een  algemeine  vrees  veroorzaek- 

te  :  en  de  vrees  zette  d'ontftelde  ge- 

moederen ter  neder.  Gafca  had  'm  fijn  verdere 

d'oorlog  tegen  Pizarrus  gefpiltmeer  ™tichtin> dan  negen  honderd  duizend  dukae- 
ten, welke  penningen  meeft  op  ren- 
ten nam.  Na  dat  hy  't  rijk  tor  ruft 

bragt,  begonde  te  denken  opbetae- 
ling  ,  die  hy  t<  n  meerderen  deel  deed  , 

uit  d'aengellaege  goederen  der  we- 
der-fpannelingen.  Voorts  wierdeen 
naeuwe  voet  van  fchaning,  by  de 
Peruaenen  op  te  brengen  ,  beraemd : 
daer  te  vooren  ieder  Spanjaerd  haer 
afdrong  zoo  veel  goed  dacht  :  waer 
toe  geen  wreede  pijniging  ,  zelf  ter 
dood  toe  ontbrak.  Binnen  los  Reyes 
ftond  wederom  de  hooge  rechtbank 
der  kaizarlijke  rijx-raeden  gefpannen. 
Weshalven  Gajca,  na  dufdaenige ver- 

richtingen ,  t'huifwaerd  keert,  met 
een  onwaerdeerlijke  fchatvoor  carel 

de  vijfde  :  en  liet  't  Peruaenfche  be- 
wind aen  de  rechts -geleerde  Cianca. 

Zedert  is  Peru  beftierc  by  onder  ko- 
ningen. Op  Ciancd  dan  zijn  in  orde 

ge  volgt  Antonius  Mendoza  ,  Andreas  onder-ko* 

HurtadoMendoza,  Diego  Velafco ,  Lo-  u^nvm 
pez  Garcias  deCaftro ,  Francifcus  de  To- 
ledo ,  Martijn  Enriques ,  Garcias  Men- 

doza, Luide  wijk  Velafco  ,  Joan  Pacheco 
en  der  zelve  ftaetvolgers.  Onder  defe 

alle  heeft  't  Peruaenfche  koningrijk 
een  vreedzaeme  ruft  genooten  ,  tot 
merkelijke  ftijving  der  Spaenfche 
fchat-kiften.  Dus  lang  wegens  de  ver- 
eeuwdegefchiedeniflènin  Peru  voot- 
gevallen.  't  Zal  dienftig  zijn  de  by- 
zondere  landfehappen  van  ditmagtig 

rijkkortelijk  voor  teftellen.  Tegen- 
woordig word  het  verdeelt  volgens 

drie  hooge  vuuifchaeren,  opgerecht 

binnen  deftad  los  Reyes ,  indegewe- 
ften  Charcas  en  Quito.  Dit  laetfte  Befihry- 

maekthetnoordelijkfte  gedeelte  van  ™gvm t'    n  .       t  lanafchap Peru  uit ,  en  beilaet  twee  en  zeventig  <guito. 
mijl  in  lengte  ,  de  breedte  bereikt  vijf 

en  twintig,  elders  meer  ,  elders  min- 
Ss  3  der- 
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der.  De  winter  begint  met  wijn- 

maend  ,  en  duurt  tot  d'aenvang  der 
lente.  Als  dan  vallen  fwaere  ftortvlae 

gen  ,  en  op  't  gebergt  ook  dichte 
fneeuwbuyen.  Buiten  de  gezeide  tijd 

fchuilt  dezonne  zelden  achter  wol- 
ken, d'lnwoonders  fterven  veel  aen 

zinkingen,  'm  'tbegin  en  einde  des  zo- 

mers.  °De  pokken  nemen  ook  veel 
menfchenweg.  De  Péruaenen  kommen 
met  dit  befmettelijk  quaed  dik  wils  ter 

weereld  :  en  zetten  het  den  Spanjaer- 

dén  over  ,  die  fich  van  d'inlandfche 
hoeren  niet  onthouden.  Zalzaparilla 

en  't  hout  guaiacan  word  gebruikt  tot 

een  tegen-gift  Hier  waffchen  veel 

vergiftige  kruiden,  die  de  péruaenen 
tot  onderling  moorden  konftig  men 

gen.  In 't  heetfte  gedeelte  van  Quito 
valt  de  zoete  en  verkoelende  vrucht 

guaha,  twee  palmen  lang,  buiten  met 
een  graeuwe  fchorfe,  binnen  vol  wit 

merg  en  harde  kernen.  De  boom 

guaïaba  heeft  een  bleek-gladde  baft  , 
dichte  takken  ,  harde  en  blinkende 

bladeren  ,  bloemen  uit  vijf  blaedjens, 

niet  ongelijk  een  paeuwe  kuif,  lang 

werpige  appelen  buiten  ruig ,  binnen 
met  flaeuw-rood  vleefch  en  eetbare 
fteenen  :  de  wortel  wijd  verfpreid  is 
zoet,  en  in  water  gekookt  geneeft  de 

roode  loop.  Defe  boom  wafchi  aller 

wegen,  byzonderoplaege  gronden : 
temeer  alzoouitde  korrelen,  by  de 

vogelen  opgepikt  ,  en  met  d'afgang 
quijt gemaekt  nieuwe  boomen  groe- 
.JQi\.  De  Spaenfche  vruchten  ,  peer- 
zakken  ,  citroenen,  vygen,  granaecen, 

peeren,  queen  ,  oranje-appelen  flae- 
gen  buiten  gemein  weelig;  doch  ver- 

rotten haeft.  Men  wind  overvloedig 

tarwe,  garft  en  maiz.  De  wey  den  val- 
len graefig  voor  oiTen  ,  paerden  en 

fchaepen .  De  fchaepen  teelen  binnen 
veertien  maenden  tweemael  lamme 
ren  dOceaen  levert  meenigte  van 
zee-vifch  :  de  rievieren  geven  vry 
minder.  De  droom  Barbara  plagt  eer 

tijdsgoudtefcharTen.  Opde  vochti- 
ge gronden  vindmen  zalpeter  ,  zeer 

Herbergen,  bequaem  tot  buspoeder.  Voor  de  rei- 

zigers zijn  dienftig  d'herbergen  tam- 
bos  ,  ftaende  vijf  mijl  van  eikander, 

lanx  d'heere  wegen.  Ten  gezetten 
prijs  is  allerley  eet -waer  binnen  de 

Vet. 

zelve  te  koop.  d'Inbooriingen  woo- 
nen  meeft  by  buurten  :  verlaeten  on- 
gaerne  haer  geboorte -plaets  :  gaen  i 
bekleed  meteen  hembd  rok  zonder 
mouwen,  boven  en  onder  even  wijd: 

't  overige  licchaem  blijft  bloot :  't  lang 
hair  fnoerenze  op.  Zijn  fterk  en  wel- 
gefchaepen ,  en  vernuftig  genoeg ,  om 

eenig  ambacht  te  leeren  ;  doch  lo- 

genachtig  ,  ongeftadig  en  tot  dron- 

kenfehap  genegen  :  nemen  befwaer- 
lijk  'cRoomfche  geloof  aen  :  zulx 
zich  meeft  laeien  doopen  ,  wanneer 

op fterven  leggen :  drijven  fterke han- del in  kotoen  ,  wolle  en  laekenen. 

Aen  't  uiterfte  noorden  van  Quito  leg- 
gen de  fteden  Tumana  ,  Trugïllo ,  Al- 

maguer ,  Madrigal  en  Paflo.  "TufTchen Pajio  en  Quito  ontmoetmen,behalven 
verfcheide  dorpen  ,  de  beruchte  weg 

by  d'Ingas  door  wilderniiïen  en  woeft 
gebergr  geleid ,  de  muuraedje  van  een 
oude  fterkte  en  de  wonderlijke  fteene 
brug  Lumichaca,  welke  de  natuur  over 
defnelleftroom  Guaca gebouwt  heeft. 
Het  is  een  harde  klip ,  wiens  voet  een 

ruim  log  vertoond,  waer  door 't  wa- ter yzehjk  bruifcht.  Defe  landftreek 
brengt  weinig  maiz  voort ;  maer  over- 

vloedig mortunnos  Zwijmende  na  pf  ui- 
men  van  damaft :  te  veel  gegeten  ver- 
oorzaeken  dronkenfehap  en  fwaere 

benaeuwdheid.'t  Meir  Taguarcocha,be- teikend  een  bloed  water ,  ter  oorzaek 

d'Jnga  Guaynacapa  aldaer  twintig  dui- zend menfehen  den  hals  affneed  en 

verdronk,  't  Paleis  Carar.gue  op  een 
kleine  vlakte ,  uit  fteenen  zonder 

kalk  ofyzef-werk  konftig  zamen- 

gevoegc ,  vertoond  in  haer  bouwval- 
lige overblijffels  een  verwonderens- 

uaerdige heerlijkheid.  Weinig verder: 

pronkt  't  koninglijke  flot  Atabalo, 
waer  aen  d'Ingas  geen  koften  fpaer- 
den.  Waerlijk  een  meeftet-ftuk,  welk 

niet  behoefd  toe  te  geven  den  beruch- 
te gebouwen  der  Romainen.  Tufïchen 

Atabalo  en  Cochefqui  een  prachtig  huis, 

leid  een  koude  foeeuw-berg.  Voorts 
hebben  de  Spanjaerden  lanx  de  weg 
tot  Quito  toe  verfcheide  wooningen, 

en  byzonder  in  't  vlakke  veld  Anna- 
quito,  alwaer  d'on der-k oningr<?/#  de 
flag  verloor  tegen  Gonzalvus  Pizarrus. 
Maer  d'hoofdftad  Francifco  del  Quito, 

of 
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of  ook  enkelijk  Quito  genoemt,  na 

de  paleifen  alhier  by  d'Ingas  gefticht , beflaet  een  naeuvve  vlakte ,  bezet  van 
gebergt,  welk  aen  Puerto  Viejo  voor 
de  Zuider  -  Oceaen  rijft  ,  en  tegen  de 
Noordzee,  floot,  nevens  Carthagena. 
d' Inboorlingen  rondom  Quito  zijn zediger  als  andere  Peruaenen.^  De  val- 
leyen ,  alwaer  de  zonne  klemt ,  drae 
gen  allerley  frtüt-boomen  en  fchoo- 
ne  wijngaerden.  De  papas ,  niet  on- 

gelijk den  aerd  akers,  wafTchen  on- 

der d'aerde.  Quimba  krijgt  een  mans lengte  en  kleine  zadekens,  waeruit 
een  aengenarne  drank  gekookt  word. 
Van  Quito  loopt  de  koningüjke  weg , 
alwaer  om  de  vier  mijl  een  fchoon 
paleis  ftaet ,  na  O/cs,  en  van  Cu/co  na 
Chili,  meer  als  duizend  mijlen  lang. 
Een  uur  gaens, buiten  Quito  rookt  een 
hoog  gébergt  :  zomtijds  werpt  het 
wijd  en  zijd  dikke  afTche  :  en  maekt 
eennaer  geluid,  niet  anders  of  don- 

derde, d' AfTche  befchaedigt  't  land boven  maete:  en  zoude  meer  hinder 
doen,  tenzydoordeflag-regenenby 

wintertijd  wierd  weg-gefpoelt.   De 
ftad  leid  op  een  drooge  zandige  boo- 
dem  ,   in  't  midden  van  een  gracht, 
met  verfcheide  bruggen  beleid ,  door- 
fneeden.    De  ftraeten  loopen  breed 
en  recht.  Vier  markten  maeken  een 

groote  ruimte.    Behalven  d' hoofd- 
kerk ftaen  twee  andere  tempels,  aen 

de  fanten  Sehaftiaen  en  Blajtus  toege- 
wijd. Dekloofters  der  Francifcaenen 

en  Dominicaenen  wijken  elkander  in 

koftelijke  timmering  njet.  Vijfhon- 
derd Spaenfche  huifgezinnen  zijn  al- 

hier nedergeflaegen.    d'Ontfangers 
van  's  koninx  inkomften  bewoonen 
prachtige  huifen.    Meer  als  vijftig 
duizend  Peruaenen,  rondom  de  ftad , 
flaenop  gezette  fchatting.  Om  haer 
te  beteugelen ,  is  Quito  voorzien  van 

allerley .  oorlogs  -  gereedfehap.    De 
meefte  handel  beitaet  'm  fchaepen, 
koeyen  en   geiten -kaes,   kotoene 
kleedjens  ,  lakenen  ,  vlas  ,  hoeden, 
touwen,   zuiker  en  zout.    't  Zout 
graeuw  en  bitter  borrelt  uit  een  bron- 

nein'tgeweftM/n?,  Oolie, wijnen 

droo- 

':    1 

: 
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Taleis  Tho- mebamba: 

en  zonnen- tempels, 

beide  won- derlijk. 

Volk  C  ma- rei. 

Paleis  TA> 
cunga. 

droogeryen  worden  een  fiuk  weegs 
van  de  Zuid-zee  de  rievier  Ambato  op- 
gevoert,  en  voorts  met  karren  binnen 
deflad.  Zuidelijk  van  Quito  is  te  zien 

't  paleis  Thomebamha  ,  in  't  landfchap 
Canares ,  alwaer  twee  rievieren  te  za- 
men-vloeyen,nevens  een  lage  vlakte, 

vol  allerley  wild.  't  Gebouw  zelf  leid 
ten  grooten  deele  vervallen.  Eertijds 
telde  het  verfcheidezaelen  :  inzom- 

mige  lagen  wapenen  opgeflooten,  in 

andere  leef- togt  en  klederen :  hoeda- 

nige  timmeringen  d'  In gas  over  Peru 
meer  als  duizend  hadden  gefticht.in- 
zonderheid  lanx' de  koninglijke  weg: 
ten    einde  by  oorlogs- overval  aller 

wegen  voorden  dag  waeren.  Thome- bamha befchouwde  ter  Iufter  hand 

de  prachtige  zonnetempel :  welkers 

poorten  niet  alleen  kondig  befchil- 
nert ;    maer    ook  met  efmarauden 

koftelijk  ingeleid  pronkten.  Beide 
5t  paleis  en  tempel ,   met  fijn  goud 
vol  beeld-werk  gedekt,  beftonden 
uit  groote  toet-fteenen  en  jafpis. 
Men  bewaerde  alhier  onwaerdeer- 
lijke  fchatten.  Doch  defe  heerlijke 

gebouwen  zijn  tegenwoordig  zeer 
vervallen,    't  Volk  van  dit   geweft 
genaemt  Canares  draegen  lang  hair, 

kroontjens-gewijs  op  de  kruin  ge- 
vlochten, wolk  of koioene  hembden 

en  laerzen  van  cabicia.  De  vrouwen, 

tamelijk  fchoon ,  zijn  buiten  gemein 
hitzig   op  de  Spaenfche  landaerd :  j 

fpitten ,  zaeyen  en  verzaemele  n  den 
oogft  :  daerdemannenbinnenshuis 

fpinnen  ,   weeven   en   wijve-werk 
doen.   In  't  jaer  vijftien  honderd  vier 
en  veertig,  wierden  alhier  mijnen 
ontdekt  dieby  na  zoo  veel  goud  als 

aerde  uit-leverden.  'tPaleis  Tacunga 
leid  niet  verre  van  den  berg ,  die  voor 

eenige  jaeren  veel  afïche  enfwaere 
fïeenen  over  't  veld   wijd  en  zijd 

wierp,  't  Gebouw  vertoond  groote 
muuren,  in  welke  noch  te  vinden 

zijn  degaeten,  daer  eertijds  goude 

fchaepen  ten  gods-dienft  geplaetft 
ftonden.   Nevens  leid  een  kloofter, 

byde  maegden  Namaconas bewoond, 
om  den  zon  aen  te  bidden.  Rondom 
ftaenfteenehuifenmet  ftroo  daken. 

d'Inwoonders  zijn  bruin    en   min- 
zaem.  De  ylekkQtiMiilambato,  Mocha 

en  Rhiobamba  hebben  ieder  een  ko- 

ftelijk paleis.  Tegen  Rhhbamba  (loot  l, 

hetlandfchap  Chumbo  :  uit  welkeen  c 

moeyelijke  weg  leid  na  'tveerte- 

naycapa  over  de  rievier  chongo.  't  Ge- wed fan  Jago  de  Puerto  Viejo  brengt 

overvloedig  voort  batatas-wortelen , 

maiz,  juca,  driederley  zoort  guaya- 
vas ,  cerezillas  en  de  boom  tunas ,  die 

wilde  vijgen  draegt.  De  Spaenfche 
vruchten ilaegen  hierbuiten  gemein 
wel.  Devarkens,welkernavelopde 

ruggeftaet,  zijn  zeer  gemein.  Ner-  u 
gens  loopen  zoo  veel  en  fmaekelijke 
harten.   Behalven  ontelbaer  gevoo- 

gelt ,  voeden  d'ingezeetenen  binnens huis  den  xuta  ,  fwij mende  na  een 

gans,  en  maca  weinigkleinder  als  een 
haen,  verwonclerenswaerdig  fchoon. 

De  vifFchen  bonïtos  worden  overvloe- 

dig gevangen ;  doch  veroorzaeken 
koorts.  Lanx  de  zee-kuft  krijgen  de  *j 
menfchen  roode  wratten ,  gelijk  ok- 

kernooten  ,  byz onder  aen  't  voor- 
hoofd en  de  neus.  Lanx  de  Zuider- 

Oceaen  woonen  de  Caraques  tuiTchen  I 

d' uithoek  Pajfao  eri  rievier  Dable. 
Haer  aengezichten  zijn  vol  kerven 

en  gaten ,  van  d'  ooren  af  tot  de  kin- 
netoe.  Om  denhals  en  armen  drae- 

genze  goude  kleinoodien  en  rooue kleine  kooraelen   chaquira  ,   by  de 

Perauaenen  hooggeacht.  Z'y  hebben 
twaelf  dorpen    uit    houte   huifen. 
'tVoornaemfte  Manta  was  eertijds 

vermaerd  wegens  een  groote  ejma- 
rand,  go.ds  -  dienftig  aen -gebeden- 

Puerto  Viejo ,  befpoelt  van  de  Zuid-zee, 

is  een  ongezonde  plaets.  't  Regent 
hier  acht  volle  maenden  achter  een. 

De  regen  begint  met  dewijn-maend. 
De  burgers ,  de  voornoemde  wratten 

ondcr-heevig,  leven  zeiden  lang. Cm-  s 

yaquil,  anders  ook  genaemt  Culata,* 
gebouwt  aen  een  diepe  inham,  der 
Oceaen ,  nevens  de  droom  Ambato,  die 

fnei. af- vlied  van  't  gebergte  Quito, 
beflaet een  vruchtbaere  grond.  Men 

vind  aller  wegen  veel  hooning  in  hol- 
le boomen.  't  Water  der  rievier  ge- 

neell  de  Spaenfche  pokken :  weshal- 
ven  uit  alle  geweften  geduuriggroote 

meenigte  derwaerds  trekken.  Lanx 
d'  oevers  wafcht  overvloedig  zalza- 

parilla.  Verwonderens-waerdigis  de 

brug- 
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brugge  ,    welke   cl'  Inga  Cuaynacapa 
begon  te  leggen  over  de  vloed  :  doch 

metfijn  dood  bleef  't  werk  fteeken. 
De  Guancabilcas  ftaen  onder  de  ge- 
hoorzaemheid  der  ftad  Guayaquil.  De 

Spaenfche  hopman  Contera  {lichte 'm 
de  valleye  Vili  de  veiling  Cajlro.  'tGe- 
vveft  Paltas  heeft  moeyelijke  wegen, 
moeder -naek te  inwoon  ders,  koud 
gtbergt,  de  paleifen  Piedras  en  Tam- 
b&llanco,vet{chzide  dorpen  en  de  ftad 
Loxa,  tuflehen  twee  armen  der  rie- 

vier  Caiamayo,  onder  een  gezonde 
lucht ,  aen  de  koningiijke  weg  die  na 

Cu/co  loopt,  in  't  dal  Cuxibamba,  al- 
waergeen  vergiftig  dier  immermeer 
gevonden  word.  De boodem draegt 
weelderig  eiken  ,  noote-boomen, 
elfen  ,  willigen  ,  cederen  ,  maiz,  garft 
en  terwc.    Niet  verre  van  de  ftad 

fpringteenheetefulfer  fontein   hee- 
lende  alieriey  wonden.   Gevoogelt, 
wiid,  vee  en  vifch  maeken  depiaets 
boven  g.mein  lijftochtig  Een fchone 
kerk  en  twee  kloofters  der  Domïni- 

caenenew  F/ancijcaenen  brengen  geen 
klein  cieraed  toe  voor  dettad.  Öoft- 

waerd  afleid  een  onbewoond  gebergt 
welker  toppen  onder  eeuwig  ineeuw 
fehuilen.    Binnen  Cuenca  bcwoon^n 

de  Minder-broeders  en  Preek-Hteren 

prachtige  gedichten.  'tLandrondom 
heeft  rijke  mijnen  van  goud,  zilver, 

quik- zilver,  kooper,  yzeren  fulfer. 
Tenooftenvan  de  koude  toppen  An- 
des  b^ilaa  d   ftad  Zamora  een  voch 

tige  grond.  Nimmer  word  't  volk  al- 
hier befocht  met  befmetidiike  ziek- 

ten :  zy  gebruiken  tegen  alle  quaelen 

tabak  en  'tkruid  ajuacolla.  De  nooten, 
die  rondom  her  vallen, veroorzaeken 

raeuw  gegeten  een  haeftige  dood; 
doch  gekookt  geven  goed  voedzel. 
De  mijnen  leveren  ongemein  groote 
korrelen  goud  Een.wegende  achtien 
pond,.isaen  den Spaenïchen koning 
Philips  de  tweede  vereert.    De  ziltige 

bomen  geven  goed  zout.   Drie  i'troo- 
men  van  'tgebergt  af  geftort  wente- 

len goude-zaiiden  ,    en  veifchafFen 
lekkere  vifch.    Byen  zonder  angels 
maeken  veel  hooning.   üe  tijgers  en 
kleine  leeuwen  doen  groote  lchaede 
onder  de  fchaepen/wö.r ,  geiten ,  ver- 
kens  en  koeyen.  De  ftad  zelf  is  net  be 
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bouwt,  met  houteen  fteenehuifen: 
de  kerk  en  V  Dominicaener  -  kloofler 

|  fteeken  boven  d'andere  timmeringen uit.    'sKoninx  rent-meerfter   houd 
[  alhier  een kofteSijk hof.  Delandzae- 
,  ten  rondom  zijn  botte  menfchen  : 

I  voor    d'aenkomft   der    Spanjaerden i  ftoegenze    malkander   om    de  buit 

;  dood.  De  ftad  Taeyis  gelegen  in  'tge-  stadraen. 
'  weu.Chu.iou/mayo  :  alzoogenaemtna defnellerievier,   welke  de  Peruaen- 
fche  vrouwen  en  kinderen  zelf,  tot 
verwondering  der  Spanjaerden ,  over- 

fwemmen.  d'Inboorlingen  befchilde- 
ren'tganfchelichaemfwart,met'tzap der  wortel  Taguas :  en  leven  meeft  by 
de  geftampte  plante  Tuca:Aen  d'ander 
zijde  van  'tgebergt,  welk  d' oevers 
van  Chuquimayo  beflaet,  leid  'tgeweft  Landen  rt. 
Perico,viuchtbaer  en  dicht-bewoond: ricoen che- 

waer  tegen  't  goud  rijke  landfehap  nms' Chefinos  ftoot.'    Voorts  heeft  Peru 
verfcheideaengenaeme  valieyen:  on-  vaüeycn. 
der  welke  ten  noorden  uitmunten 
Tumbez  ,  Solana,    Poechos  en  Piura, 
alle  vruchtbaer ,  vol  heerlijke  gebou- 

wen,  en  door  ftroomen  bevochtigd. 
Deeerfte  ftad,  by  de  Spanjaerden  in 
Peru  gefticht,  is  Jan  Miguel:zybeüa.et  stad  fan 
een  drooge  boodem  ,  weïkedeszoo-  M'£uel- 
mers  zeerftuift ,  engeduurende  de 
winrer-maenden  vochtig  valt:  ver- 

mids  de  harde  grond  't  wa>  er  niet  ver- 
fwdgen  kan.   De  Ingas  hebbon  door 
defe  valieyen  een  weg  geleid,  breed 
vijftien  \oet,  tuflehen  twee  muuren 
en  geboomte  weder? ij di.   Wettelijk 
van  Miguel  vertoont  haer  't  ftedeken   stidehen 
Payta  ,  aen  een  veilige  haven  der  Zuid  **)*«>• 

zee.    Op  'tjaer  vijftien  honderd  ze- 
ven en  tachentig  ,  leide  Thomas  Can~ 

dijch  de  plaets  aen  kooien  :  welke 
nu  acht  en  twintig  jaeren  herbouwt 
ftond  :  wanneer  Joris  Spilbergen  ,  na 
een  hard  fcheeps  -  gevecht  tegen  de 
Spaenfche  ammirael  Rodngo  Mendo- 
za,  in  de  ruime  haven  voor  Payta  ten 
anker  liep.  Hy  ichikte  acht  fchepen 
met  drie  honderd  gewaepende  ftad- 
waerd;  doch  defe  vonden  devyand 
lanx  de  wal  befchanft  ,  zulx  onver- 

richter zaeke  te  rugge keerde.  Wes- 

halven  de  jagten  Eolus  en  Morgen- 
JLrre  dicht  onder  Payta  liepen  ,  en 
onophoudelijk  in  de  ftad  fchooten. 

Tt  On- 
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Ondertuiïchen  achterhaelde  hopman 
Joandevoit  een  Peraaenfche  viiïcher, 

die  twee  niaenden  lang  zee  gebouwt 

had,  en  goede  vangft  bekome.  Waer- 

tuig  befton d  uit  zamenge vlochte  bal- 
ken ,  voerde  twee  bezaens,  fesfluxe 

boots  gezellen  ;  zeilde  niet  min  vaer- 

dig  als  icherp  by  de  wind.  't  Gefchut, weik    de  fchepen  op    Payta   lofte, 
maekte    zulk  een  fchrik  onder  de 

burgers  :   datze  met  zak  en  pak  na 

't  gebergte  vlooden  ,  en  de  ftad  ten 
beften  gaven  ,    in  welk  Spilbergen 
't  vuur  ftak  :    binnen  weinig  uuren  , 

laegen  twee  fchoone  kerken  ,    een 
Dominicaener-kloofter,  en  de  mee- 

fte  huifen  aen  kooien.  Indien  de  bur- 

gers niet  flaeuw  -  hertig  waeren  ge- 
weeft,  zy  hadden  kans  genoeg,  om 
et  Hollanders  af  te  wijfen;  want  de 

onder-koning  Lttidewijk  Velafco  ,  ver- 

kundfehapt    van    Spilbergen*,    aen- 
komft  ,   had  de  plaets  gefterkt  met 

oorlogs-gereedfchap  en  genoegzae- 
me  bezetting ;  maer  de  moet  flabbak- 
te.  Terwijl  Spilbergen  alhier  ten  an- 

ker bleef,  vongen  dematroofen  op 

't  eiland  Lobos ,  fchuins  voor  Payu 
zeewaerd  afgelegen  ,  een  wonder 
lijke  vogel ,  twee  ellen  hoog  en  drie 
dik ,  wiens  bek ,  vleugelen  en  klaeu 
wen  na  eens  arends  iweemden  ,  dt 

hals  was  gelijk  der  fchaepen  ,  oj 
't  hoofd  ftond  een  haene  kam.  Voort! 
zond  Donna  Paula  ftee-voogdeiïe  var 
Payta ,  over  Peru  wegens  befcheiden 
heid  en  fchoonheid  vermaerd,  kool 

oranjen  -  appelen  ,  citroenen  en  an 

dereververfchingaend'JHoüandfch( 
vloot :  zy  verzocht  te  vergeefs  ont 

flaeging  van  zommige  Spanjaerden 
in  de  zee- {lag  tegen  Mendoza  gevan 
gen.  Ten  ooflen  van  Payta  land 
waerd  ,  leid  't  heete  en  vochtige  land 

fchap  Quixos  ,  berucht  wegens  't  ge boomt  draegende  de  welriekend* 
vrucht  canela  en  de  rank-appeis  gra 
nad/lla,  byzonder  dienüjg  tegen  het 

zige  koortzen.  't  Loof  der  rank 
appel  boom  kan  gelijk  klim-op  ge 
vlochten  :  de  bioeyzem  hangt  al: 
een  zon  met  lang  -  werpige  blaed 
jens ,  rood  en  wit  gefpikkelt :  open 
haer  drie  uuren  na  zonnen  opgang 

ei 
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en  fluit  toe  voor  den  avond  :  even 
of  de  natuur  zorge  droeg  ,  om  de 
fchoonheid  der  uirlteekende  bloey- 
zem  te  bewaeren.  Behalven  de  fte- 
dekens  Archidona  ,  Avila  en  Sevïlla 

delOro,  leid  hier  d'hoofdftad  Quixos, 
gedicht  door  Ramirus  Davalus  ,  op 
'tjaer  vijftien  honderd  negen  en  vijf- 

-  tig.  'tGantfchegeweft  Quixos,  ont- 
volkt wegens  't  woeden  der  Spanjaer- 

den  ,  behoort  onder  'cbifdom  Quito. 
Tenooften  van  Quixos  grenüCanela, 
alzoo  genaemt  ter  oorzaek  ditgeweft 
groote  boffchaedjen  heeft,  welke  de 
vrucht  canela  overvloedig  voortbren- 

-  gen.  Naeuwelijx  een  Peruaenfche 
landaerd  diervoegen  mishandelt,  als 

defe.  Want  'Gonzalvus  pizarrus ,  mei- nende  groote  fchatten  alhier  te  vin- 
den, vond  niet  als  boomen  draegende 

knoppen  gelijk  oly ven,  byd'inboor- 
lingen  canela  genaemt,  met  welke  lier 
ke  handel  drijven:  anderzints  zijn  ar- 

me en  onvernuftige  menfchen.fchui- 
lende  onder  vervalle hutten,  pizarrus 
Het  de  meefte  verfcheuren  door  fijn 
honden:  dewijl  geen  fchatten  konden 
byzetten ,  noch  aenwijfen  waer  de 
zelve  te  bekomen  waeren.  Vorders 

behooren  tot 't  hoog  gerecht  van  Qui- 
to de  landfchappen  Pacomores  enYguar- 

tfongo,  anders  ook  „genaemt  'tgeweft luan  de  Salïnas  ,  beide  maeken  meer 
dan  honderd  mijlen  uit  in  delengte: 
de  breedte  is  niet  minder.  Degraefige 

weyden  voeden  weelderig  vee :  d'ak- 
kers  leveren  tarwe  en  alleriey  gezon- 

de kruiden  :  elders  leggen  ook  rijke 

'•  goud-mijnen.  De  landvoogd  luan  de Salinas  Loyola  (lichte  alhier  vier  ftede- 
kens,  namentlijk  Valladolid,  Loyola,fan 
lago  de  las  Montanas  en  Caruma.  De 

e  Jefuiet  Acofla  verhaelt ,  hoe  hy  buiten 
Caruma  gevonden  heeft  groote  ftee- 
nemwelkerzommigemetgoudeade- 
ren  doorloopen,  andere  hak  fteen  half 
goud  waeren :  doch  wierden  befwaer- 

lijk  uit  de  rotzen  gehakt,  't  Meefte 
goud  vindmen  in  't  zand  van  zommi- 
ge  Weft-Indifcherievieren  :  devoor- 
naemfle  vloeyen  door  Quito  ,  Nieuw- 
Granada ,  Valdivia  in  Chili  en  Caravaya 
in  Peru.  Anderzints  leid  ook 't  goud 
aen  korrelen  ,  gelijk  meloen -zaed, 
grooter  en  kleinder  ,  zonder  eenige 

vermenging.    Aen  de  noordelijkfte  RievUr  fm 

hoek  van  Quito  vak  deüroom  fan  Ia-  ̂ag0- 
go 'm  de  Zuider-Oceaen.  De  mond  der 
rievier   heeft    een    wonderbaerlijke 

I  grond  ;   want  meenigwerf  zitten  de 
fchepen  achter  vaft,  en  voor  de  boeg 
is  meer  dan  tachentig  vademen  wa- 

ters. Ondertuflchen  zijn  dele  banken  uithoeken 

gantfch  niet  gevaerlijk.    Ten  zuid- en  ***&«*> 
weftenvan /w  lago  leid  de  ruime  in- 

wijk Matthazo ,  en  d'uithoek  Francifco, 
kenbaer  wegens  hoog  land  en  banken, 
diehaer  rood  en  wit  vertoonen. Recht 

onder  de  middag -lijn  duikt  't  hoofd 
Pajfao  met  laeg  land.  TufTchen  dit  en  stroomen 
Matthazo  vloeyen  de  vier  groote  rie-  ̂ iximm, 
vieren  los  Quiximies  zee  waer  d.  Ach- 

ter Pajfao  rijft  't  hoog  gebergt  Quaque. 
Weftelijker  verfchaft  de  boezem  Cara- 
ques  een  veilige  reede  voor  alleriey 

vaertuig.    Thans  ontmoetmen  'tfle- 
deken  Puerto  Viejo  ,  fchuilende  achter 

d'uithoek  Laurenfo  :  voor  welke  vijf 
mijl  in  zee 'teilandeken  Plata  leid,  EïhndvU- 
eertijds  vermaert  wegens  een  prachti-  **■ 
ge  tempel ,  alwaer  dePeruaenen fchae- 
pen  en  kinderen  keelden,  en  de  dui- 

vels beelden  beftreeken  metzulkeen 

vervloekt  offer- bloed  :  zy  brachten 
haer  afgod  kleinoodjen,  goud,  zilver, 
wolie  en  kotoene  hembden  en  man- 

tels. Francifcus  Pizarrus  vond  hier  een 

onwaerdeerlijke  fchat.   Tegenwoor- 
dig onbewoond  heeft  niet  andfers als 

dorre  en  wilde  boomen.  Volgen  vor- 
ders de  havenen  Callo  en  Zalango,  al- 
waer goede  reeden  zijn ,  verfch  water 

en  brandhout,  't  Hoofd  fanta  Belena  vreemde 
maekt  ten  noorden  een  veilige  inham:  *Ht' 
op  den  oever  welt  een  born-putvan 

joodenlijm,  by  d'inboorlingen  copey 
genaemr,  dienlïig  om 't  wand  en  fche- 

pen te  teeren.  Deftroom7"km/£<?z.valt in  een  ruime  boezem ,  aen  welkers 
noord  ooltelijkehoek,dicht onderde 

vaftekuft, 't  eiland  Puna,  tien  mijl  in  &7«»<*  p«- 
d'ommegang,  leid.  De  grond  brengt  m' 
overvloedig  maiz,juca  en  andre  fmake- 
lijke  wortelen  voort,  behalven  groote 
bolTchaedjen  vol  fruit-boomen  en  zal- 

2^ri//^.d'ïnwoonders,fwartagtigen 
van  middelbare  lengte,  dragen  kotoe- 

ne kSeedjens  ,  de  hoog-geachte  kete- 
nen chaquira  en  goude  kleinoodjen : 

drijven  Üerke  handel: voerden  eertij ts 
Tt  2  fwae- 

i  • 
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•verrichting 

•van  Can- 

difch  alhier. 

'Eilandeken 
Clara. 

Eilanden 
Lobos,  en  de 
Lobos  Ma  - 
rinos. 

Hoe  de  lan- 

den gehoo- 
rig  onder 

Quito  ont- 4ekt  zijn : 

D    E 
fvvacre  oorlog  tegen  Tumhez:  lijden 

by  zomertijd  groot  gebrek  aen  verfch 

watcr.Thornas  Candifch  Rapte  op'tjaer 
vijftien  honderd  feven  en  tachentig 
alhier  te  land  :   vond  een  fehip  aen 

{hand  overgehaek  en  drie  dorpen  : 

in  't  een  fton  d  een  paleis  van  een  Caci- 

que  met  fteene  galderyen  aen  de  wa- 
ter-kant ,   en  nevens  een  ruim  pak- 

huis ,  volpekpotten  en  haften  om  ka- 
bels te  vlechten  :  't  dorp  telde  ruim 

twee  honderd  huifen.    Een  fchoone 

kerk  ,  in  wiens  toorn  ettelijke  klok- 

ken hingen,  befloeg  een  open  vlakte. 

DeCacique,  getrouwt  aen  een  Spaen- 
fche  vrouw  ,  was  nevens  de  dorpe- 

lingen gevlucht.   Candifchhragt,  be- 
halven  overvloed  van  oden  ,  vette 

fchaepen,  duiven  en  endvogels  ,  de 

klokken  en  't  geen  niet  gebergt  was 
aen  boord :  en  verbrande  voorts  de 

gantfche  plaets.    Doch  terwijl  alles 
vernielde  ,  vielen  onvoorziens  hon 

derd  Span jaer den  en  een  meenigte  Pe- 
ruaenen  d'Engelfche   diervoegen   op 

't  lijf ,  dat  ettelijke  om  hals  geraek- 
ten  ,   en  andere  gevangen   bleven. 

Weinig  dieper  zeewaerd ,  vertoond 
haer  't  onbewoonde  eilandeken  Cla- 

ra, alwaer  die  van  Puna  eertijds  haer 
dooden  begroeven. Deinwijkin  welk 
defhoom  Tumhez,  wederzijds  dicht 
bewoont ,  vale  ,  eindigt  ten  weften 

aen  d'üithoek  Blanco.  Zuidelijk  van 
Blanco   ontmoetmen  onder  de  wal 

't  eiland  Lohos  ,  alwaer  ettelijke  fon- 
teinen jooden-lijm  uitborrelen.  Om 

de  punt  Aguja  leggen  de  twee  eilan- den Lobos  Marinos  ,  tegen  over  een 

laege  kuft  :  hebben  geen  gras  ,  hoo- 
rnen of  verfch  water  ;  maer  meenigre 

robben  ,  pinguins  en  ander  vreemd 

gevogelte,,     d'ontdekking  defer  ge- 
weüen  ,   gehoorig  onder  d'hoogfte vuurfchaer  tot  Quito ,  dient  kortelijk 

opgehaelt.    Terwijl  Pizarrus  gevan- 
gen hield  den  Inga  Attabaliba  ,  zond 

hy  den  hopman   Beualcazar   na  de 
nieu  we  vefting  fan  Miguel:  alwaer  uit 
Panama  en  Nicaragua  tachentig  rui- 

ters en  ftijf  honderd  voet-knechten 

waeren  aengekomen.    Beualcazar  be- 
richt ,  hoe  binnen  Quito  een  groote 

fchat  gouds  lag  ,  en  't  volk  Canares 
bondgenooten   der  Spanjaerden  on- 

r  d  e     Boek: 

draegelijke  overlaft  leden  van  Rumi- 
naguiAttabalibaesvdd-QYetüe ,  voer- 

de gefwind  de  gezeide  benden  der- waerds :  om  den  buit  af  te  haelen ,  en 
de  Canares  te  helpen.  Doch  hy  vond 
'teen  en  het  ander  ten  hoogften  be- 
fvvaerlijk  ;  want  Rumïnagui  hield  met 

twaelf  duizend  Peruaencn  debekom- 

merlijkfte    toegangen    bezet  :   had 

zommige  wegen  liftig  ondergraeven : 
en  op  't  vlakke  veld  kuilen  gemaekt 
vol  fcherpe  ftaeken  ,  bedekt  met  riet, 
en  't  riet  met  aerde.    Beualcazar  had 
fchranderheid genoeg,  om  de  laegen 

te  mijden  :  hy  nam  doorgaens  om- 
weegen  :  rende  den  vyand  ter  zijde 

in  :  en  bemagtigde  d'hoofdftad  Quito, 
na  kleine  tegenftand.  OndertufTchen 
zond  lerdinand  Cortefius  uit  Nieuw- 
Spanje  den  hopman  peter  Alvaradus, 
die  Guatümala  bemagtigde :  en  zedert 

by'tSpaenfche  hof  gevolmagt  wierd, 
om  Peru  van  de  noordkant  tot  Spaen- 
fche   gehoorfaemheid  te   dwingen. 

Garcias  Holgun  met  twee  fchepen  afge- 
fchikt ,  ten  einde  na  dePeruaenfche 

toeftand  vernam,  bragttyding  te  rug- 

ge  :  hoe  Francifcus  Pizarrus  onwaer- 
deerlijke  fchatten  bequam  tot  Caxa- 
malca.  Niet  minder  dacht  Alvaradus, 

alshieropteflaepen.  Hy  zet  dan  aen 
Puerto  Viejo  vijf  honderd  foidaeten  te 
land  =  rukt  hongerig  en  dorftig  over 

't  gebergt  Arcabucos  :  en  ten  zy  in 
eenig  riet,  een  mans  been  dik,  zoet 
water  vond ,  paerden  en  menfehen 
waeren  verfmacht.    Naderende  aen 

Quito,  ftond  het  gefchaepen  tot  een 

bloedige  burger  -fhijd   :   alzoo   de 
fladvoogd  Beualcazar  ,   geen  mede- 

makker  duidende  ,   fijn    volk    ten 

veld  -  flag  fchaerde  tegen  hem.  Door 

tuflehen-fpreeken  wierd  de  twMtby- 
geleid.   Alvaradus  ,  voor  groot  geld 

uit  -  gekocht ,  liet  Quito  leggen.    Ze- 
dert hield  Gonzalvus  Pizarrus  eeni- 

ge  tijd  huis  binnen  defe  ftad  :   en 
vertrok  oofhvaerd  na  een  landfehap 

welk  overvloedig  kaneel  voortbragt. 
Twee  honderd  Spanjaerden  en  vier 
duizend pe ruaenen  hielden  hem  gefel- 

fchap.  Op  de  grenzen  van  los  Quixos 
fheeden  d' inboorlingen  ,  nooit  by 

d'Ingas  verheert,  tegen  hem  manne- 
lijk: met  de  nacht  paktenzehaer  weg. 

Ter- 
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Terwijl  alhier  uitrufte,  ontftak  een  , 
fchrikkeiijk  onweder.  Boven  ftorm- 
de  de  wind  tuiïchen  yzelijke  donder-, 
flaegen  en  fchintelende  blixemen. 
Deaerdezidderde  beneden,  engaep- 
te  hier  en  daer  zoo  geweldig  ,  dat 
meer  dan  vijfhonderd  huifen  ,  bof- 
fchaedjen  en  ruime  flukken  Jands 
verzonken.  Een  onbekende  rievier 

liep  over  d' oevers  ,  en  fette'tland 
rondom  plas.  Zulx  Pïzarrus  niet  dan 
de  dood  voor  oogen  zag,  zelf  nadat 
de  beweeging  van  hemel  en  aerde 
ftilde:  alzoo  nergens  leeftogt  te  be- 

komen was.  Eindelijk  geraekt  op 
'tnaefte  gebergt,  verloor  veel  volk, 
door  onlijdelijke  koude  dood-ge- 
vrooren.  In  't  landfehap  Zumaque 
kreeg  hy  ververfching,  en  overvloe- 

dig kaneel.  Dit  wafcht  aen  groote 

boomen  in  't  wild:  de  bladeren  zijn niet  ongelijk  dm  lau  wriet :  de  vrucht 
groeyt  in  kleine  beezien  :  defchorfe 
en  wortel  hebben  een  fterke  kaneel- 

reuk.  Voort -gereift  na  'tftedeken 
Coca,  vond  een  waterval,  die  uiteen 
rotze  meer  als  vijftien  honderd  ellen 

hoog  nederplofte  :  zulx  't  geruifch 
by  ftii  weder  fes  mijlen  verre  gehoord 
wierd.  Pïzarrus  liet  fijn  ongezond 
volk  in  Zumaque  uitruilen.  Hy  zelf 

toog  oofleiijk  van  coca  na  't  vlakke 
geweft  Guema  vol  moerafTen.  De  in- 

boorlingen gingen  naekt  ,  alleen- 
lijk bedekt  voor  de  fchaemelheid. 

Eindelijk  gevordert  tot  de  groote 
ftroom ,  Maranon ,  die  't  land  rondom 
plas  zette  ,  vond  geraedzaem  een 
bergantijn  te  bouwen.  De  hoefyzers 
der  doode  paerden  verflrekten  tot 

yzerwerk  ,  d'  hembden  tot  zeilen. 
Met  een  gomme ,  welke  aldaer  viel , 

wierd 't  fchipgeteerr.  Ditgeraektete 
water:  voerde  de  pakkaedje  en  zie- 

ken. Pïzarrus  volgde  lanx  d'oever: 
maekte  zich  door  ried  en  ruichte  een 

weg,  of' fcheepte  zomtijds  in  de  ber- 
gantijn over  ,  wanneer  aen  d' ander 

zijde  der  ftroom  een  gemakkelijker 
padlag.  Twee  honderd  mijl  waeren- 
ze  nu  den  rievier  afgezakt,  met  geen 
ander  voedzel  als  wilde  vruchten  en 
wortelen  :  wanneer  hopman  Iran- 
cifcus  Orellana  laft  kreeg  met  vijftig 
man  ,  om  voor  te  zeilen  ,  en  lijftogt 
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te  zoeken.  Aen  de  vloeden  die  d  wers 

uit  't  land  in  de  groote  rievier  vielen 
zoude  hy  een  bemande  boot  laeten 

leggen.  Orellana  dreef  binnen  weinig  ds  ook  van 

dagen  met  de  geweldige  ftroom  zoo  0re!lam- verre  af  ,  dat  in  geen  jaer  kans  zag 
wederom  op  te  geraeken  :  konde  ner- 

gens fpijs  bekomen :  had  dagelijx  te 
Ibrijden  tegen  d" Indiaenen ,  die  in  klei- 

ne fchuitjens  ftoutmoedig  na  boord 
voeren  :  kreeg  bericht  ,  hoe  dichte 
by  d 'Amazones  woonden  ,  vrouwen 
diegeduurig  oorloogden  tegen  de 
nabuuren  :  quam  eindelijk  in  de  Noor- 
der-Oceaen.  De  ftroom  Maranon  valt  Rivier 

van 't  gebergt  onder  ̂ /ft>,  en  maekt  Marmm> wegens  haer  kromme  bogten  meer 
dan  achtien  honderd  mijlen  :  de 
mond  is  vijftien  mijl  breed.  Orellana. 
na  Spanje  overgeflooken  ,  verkreeg 

by  't  hof  aldaer  't  hoogfte  bewind 
deshndfchaps der  Amazones  :  voerde 
in  driefchepen  vijfhonderd  man  der- 
waerds;  doch  onder  Canarïen  gevor- 

dert verliepen  alle  :  zulx  Orellana  van 
hartzeer  ftierf.  Maer  Pïzarrus,  ver- 

Kundfchapt  uit  een  Spanjaerd  by  Orel- 
lana te  land  gezet ,  hoe  de  bergantijn 

na  d'Oceaen  af  zeilde  ,  ftond  in  d'ui- 
terfteongelegendheid.  Het  volk  had 

nu  ,  zederc  uit  Quito  trokken  ,  een  Gebrek -van 

moeyefijke  weg  vier  honderd  mijlen  "*»*£' 
lang  bewandelt :  de  paerden  waeren  denkvaer- 

meeft  alle  opgegeten  :  vele  ftierven  **■ 
aen  ongezonde  kruiden:  andere  vie- 

len dood  van  honger  en  langwijlige 
ongemakken  :  de  klederen  flinger- 
den  verrot  door  regen  en  Wind  om 

't  lijf  :  de  fchoenen  verfleeten  :  de 
degens  verroefl  :  de  voeten  vol  blei- 
nen  :  de  licchaemen  in  diftelen  en 

doornen  jammerlijk  gequetft  :  ner- 

gens vaertuig,  die  't  heir  over  de  ftroo- 
men  fcheepte.  Pïzarrus  dan  verlaet 
de  rievier  Maranon,  en  neemt  eenan- 

dere weg  niet  min  moeyelijk  wegens 

de  fteiie  rotzen  en  ongebaende  ber- 
gen. Devalleyen  begonden  bezaeyt 

te  worden  met  lijken  en  half-levendi- 
ge. De  kranke  en  amechoge  konden 

'tleger  niet  volgen,  alzoo  te  haeftig 
voort  trok ;  want  ieder  oordeelde  zoo 
veel  te  vorderen  tot  behoudenis ,  hoe 

veel  meer  wegs  hy  afleide.  Die  be= 
fweeken  ,  riepen  bekende  en  onbe- 

Tt  2  ken- 
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®)uit0  uit- 

gemoord. 

Stad 

Leuanto . 

Volk ,  vooo- 
nende  in 
boomen,  hoe 

uitgiroeyt ; 

kende  om  hulp.  Depaerdenontbrae-  j 
ken  ,  om  de  fwakke  te  voeren.    Elk 

Zag  den  dood  vooroogen.  Weshal- 
ven  te  rugge  geroepen,  niet  eens  te  j 

rugge  keeken  ,  de  barmhertigheid  in  ( 
fchrik  verandert  zijnde.  Deverlaetne 
fchreeuwden  tot  fanten  en  fantinnen, 

en  om  byftand  aen  Pizarrus  ;  maer, 
voor  doove  ooren  fmeekende,  en 

door  wanhoop  woedende  ,  wenfeh- 
ten   d'overige   gelijke  uitkomft  en 
even  zulke  vrienden  toe ,  wanneer  de 

zelve  nood  haer  avond  of  morgen  in- 
fchelijx  overviel.    Pizarrus,  wegens 
hartzeer  en  fchaemte  bekommert,  als 

die  't  volk  aldus  op  de  vlees -bank 
bragt,  vaerdigde  weinig  ruiters  voor 
af,  die  binnen  Quito  de  tydingdefer 

ellendige  toedand  bragten  :  ten  einde 
levens-middelen  te  gemoetquamen. 

Hy  was  nu  op  vijftig  mijl  de  dadge- naedert ,  wanneer  leefcogt  uit  Quito 

ontfing.  't  Heir  uitgehongert  viel  zoo 
hittig  aen  't  eeten,  dat  verfcheide  (lik- 

te.   d'Overgeblevene  bleven  onder 
haer  veldheer  Pizarrus  een  geruime 

tijd  tot  bezetting  van  Quito  :  welke 

ftad ,  op  een  vermaekelijke  boodem 

gebouwt,  zeer  toenam  in  't  jaer  vijf- tien honderd  vier  en  veertig ,  vermids 

de  rijke  goud -mijnen  toenmaels  ge- 
vonden.   Doch  niet  lang  duurde  dit 

geluk  ;  wantalzoo  Quito  de  zijde  des 
onder -koninx  Blafcus  Nunnez   Vela 
verkoos  tegen  Gonzahus  Pizarrus, 
heeft  defe   de  burgers   ongenaedig 

vermoord  ,  en  d'huifen  aen  kooien 
geleid.  Dezelve  vetwoefting  om  de 
zelve  oorzaek  quam  den  drie  dorpen 

over  in  'tlandfchap  Bracomoros  ,  by 
Joan  Porzel  ter  eener  zijde,en  hopman 

Vergara  aen  d'ander  kant  ontdekt: 
gelijk  zy  ook  't  gewed  Chiachiapoias 
vonden ,  alwaer  Alfonfus  Alvaradus  de 
veiling  Leuanto  dichte,  omringt  van 

diepe  valleyen ,  door  welke  verfchei- de rie  vieren  ftroomen,  tot  byzondere 

verflerking  der  flad.  Rondom  Puerto 

Viejo  woonen  d'inboorlingen  boven 
in  boomen.  Om  haer 't  onder  te  bren- 

gen vonden   de   Spanjaerden   groot 
werk  ;  want  het  land  niet  alleen  rouw 
en  woed  geen  fwaer  leger  konde  voe 
den:  maer  ook  wierpen  de  Peruaenen 
uit  haer  verheeven  hutten  fwaere  dee- 

nen :  javelijns  en  potten  vol  ziedende 
water,  zulx  veel  fchaede  toebragten 
aen  haer  bedormers  :  die  eindelijk 

onder  dikke  borden  fchuilende  de 

boomen  omhakten,  De  nedergeftor- 
te  zijn  meed  van  Spaenfche  honden 
verfcheurt.  't  Volk ,  gehoorig  tot  de 

hooge  vuurfchaer  binnen  Quito,  mom- 
pelen binnens  monds  gelijk  de  Moo- 

ren.    De  mannen  pleegden  eertijds  * 

opentlijkfodomietery:waerom  door-  * gaens  quaed  huis  hielden  met  haer 
vrouwen.    Draegen  korte  hembden 
zonder  mouwen  tot  de  navel  :  gaen 

met  ongedekte  fchaemte  ,  fwart-be- 
fchilderde  licchaemen  ,  en  hair  ge- 

fchooren  na  de  wijze  van  een  mon- 

nix  kruin  :  voor  en  achter  is 't  hoofd 
kael,  ter  zijde  hangen  lokken.    Om 
d'armenenbeenen  bindenze  dubbel- 

deketenen uit  goud,  zilver,  turkoi- 
fen ,  efmarauden ,  witte  en  roode  flek- 
huisjens.   Zy  doorbooren  infchelijx 

den  neus,  lippen,  wangen  en  ooren, 

en  fleeken  in  de  gaten  peerl-fnoeren. 
Haer  fchuiten  zijn  gemaekt  van  drie, 

vijf,  zeven,  negen  of  elf  lichte  balken: , 
de  middelde  is  de  langde ,  de  andere 

leggen  na  boven  korter  en  korter  over 
malkander ,  en  worden  met  een  zol- 

dering gedekt  :  de  zeilen  gelijken  na 
een  verkeerde  bezaen ,  kleinder  of 

grooter ,  na  de  groote  of  kleinheid  der 

vlotten  ;  wantzommige  voeren  vijf- 
tig, andere  drie  mannen.  Dieroeytof 

diert  zit  op  de  middelde  groote  balk. 
De  maden  bedaen  uit  twee  dukken, 

achterwaerdsomgeboogen.  Wanneer 
in  zee  deeken,  werpenze  brood  en 
aerd- vruchten  tot  ofTerhande  over 

boord  ,  en  bidden  om  voorfpoedige 
reis.  Defe  vlotten  konnenze  licht  uit 

malkander  (loopen :  als  namentlijk  de 

touwen,  met  welke zamen-gebonden 

zijn  ,  aen  dukken  gefneden  worden. 

Op  dufdaenige  wijze  is  meenig  Span- 
jaerd  om  hals  geraekt  ;  wantgebrui- 1 
kende  de  diend  der  Peruaenen  ,  om 

over  te  fchepen  op  de  gezeide  vlot- 
ten ,  rukten  de{e  onvoorziens  de  tou- 

wen los  :  zulx  de  balken  weg-dree- 

ven  ,  en  zy  nalandfwommen.  Dier- 

gehjke  part  fpeeiden  d'inboorlingen van  'tlandfchap  Quito  aen'tmagtig 

heir,  welk  Guaynacaua  Attahalihaes  va- 
der 
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der  affchikte,  weinig  voordekomft 
der  Spanjaerclen  in  peru  ,  om  Quito 

te  bemagtigen.  Hy  gelafte  de  vol- 
keren Guancabilcas  vlotten  toe  te  (tel- 

len; ten  einde  fijn  leger  over  de  wij- 
de ftroom  Chotigo  gelijkelijk  fcheep 

te.  Men  had ,  volgens  gegeven  or- 
de ,  meer  dan  duizend  vlotten  by 

d'hand  :  die,  ter  hal  ver  ftroom  ont- 
fnoert  ,  met  't  gewaepend  krijgs- 

volk in  't  midden  der  fnelle  vloed 

weg-fpoelden.  De  tempels,  op  defen 
boodem  aller  wegen  ,  hadden  deu- 

ren, met  kotoene  kleden  behangen 
na  'tooften.  Binnen  Honden  d'af- 
beeldfels  van  twee  leelijke  fwarte 
bokken  of  vervaerlijke  draeken,waer 
voor  geduurig  welriekend  hout  bran- 

de.  Uit  't  offerhout  vloeyt  de  gomme 
elemi ,  met  welke  delijken  gebalzemt 

alle  verrotting  verduuren.  By  d' uit- 
hoek paffao  ftonden  verfcheide  ker- 

ken, alwaer  gekrukte  mannen ,  vrou- 

wen en  kinderen  aen  pylaeren  ge- 
ipijkert  hingen  ,  niet  anders  of  leef- 

den, uit  kracht  dergezeide  gomme. 

Ook  waeren  menfchen-koppen  tegen 
de  muuren  genaegelt ,  en  tot  een 

kleine  vuift  gekrompen  door  bijten- 
de oolie.  De  rweede  hooge  vuur- 

fchaer  word  gefpannen  binnen  de 

ftad  los  Reyos  ,  waer  onder  't  voor- 
naernfte  gedeelte  van  Teru  behoord, 

uitgeftrekt  ianx  de  Zuid -zee  drie 

honderd  mijl ,  van  d'  uithoek  Aguia, 
daer  't  gerecht  Quito  begint  ,  tot 
voorby  de  ftad  Arequipa  ,  alvvaer  de 
rechts  macht  van  losCharcos  aen  vang 
neemt  :  loopt  ooftwaerd  na  Bruzd 
en  rio  de  la  Plata.  In  defen  omtrek 

leggen  de  Heden  Lima ,  Arnedo ,  la  Pa 
rilla ,  Truxillo ,  Miraflores  ,  Juan  de  la 

Frontera ,  fan  Iago,  Leon  ,  Guamanga , 
Cufco ,  Irancijco,  de  la  Vit tor ia ,  luan 

delOro ,  Arequipa  Jan  Miguel ,  Valuer 

de,  Cannette  en  Oconna.  Op  d'uiter- 
fte  grenzen  van  't  gebkd  los  Reyos  leid 
fan  Miguel.  Uit  defe  ftad  loopt  een 
zandigeweg,  na  de  valleye  Motupe , 
tulïchen  dorre  duinen.  De  beeken  , 

van  de  duinen  nedergeftort,  verzin- 
ken in  't  muÜe  zand.  Waerom  de 

reizigers  ,  lanx  de  weg  twintig  mijl 
lang  ,  kalabaflen  vol  water  of  wijn 
draegen  :  trekken  by  nacht  wegens 
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Xayanca , 

Tuqueme , Cinto. 

de  brandende  zönne.  De  valleye  vaiieym 

Motupe  heeft  overvloedig  geboomt,  Motute> welk  haer  voedzel  trt  kt  uit  een  rie- 
vier  ,  by  een  drooge  boodem  opge- 
fwolgen.  Alhier  valt  veel  kotoen. 
Volgen  voorts  in  ordededaelen  Xa- 
yanca  ,  eertijds  buiten  gemein  volk- 

rijk en  vol  paleifen.  De  ftroom,  door 

't  midden  vloeyende.  word  met  oraf- 
ten  afgeleid ,  tot  het  bevochtigen  der 
akkers.-;-  Tuqueme  is  niet  min  luftig 
wegens  dichte  boflehaedjen.  De  ver- 

val! e  pal ieifen  betuigen  genoegzaem 
een  aeloude  heerlijkheid.  Cinto  be- 

hoeft naeuwelijx  voor  Tuqueme  te 
wijken.  Tulïchen  beide  leggen  za- 
velige  duinen  en  dorre  klippen  ,  op 
welke  noch  kruid  of  boom  wafcht, 
noch  levendig  fchepfel  zich  ont- 

houd. De  weg  duurt  een  dag-reife  , 
en  kan  niet  bewandelt  worden  zon- 

der bekende  leiders.  Volgt  de  valleye    cm 

•que 

Colhque  ,    bewaert  van  een  ftroom  fl'Jk°ek 
even  eensgenaemt,  en  fchuilt  onder  vZ}m 
de  fchaduwe  van  ontclbaer  peboomt  mee/luit- 

Eertijds  dichtbewoont;  doch  zedert gemeordm 
de  5paenfche  ooiloogen  byna  t'ee- nemael  ontvolkt:  alzoo  niet  alleen 

een  merkelijk  aental  by  de  Span/aer- 
den  vermoord  is ;  maer  ook  niet  wei- 

nige uit  wanhoop  geweldig,  handen 
aen  haer  zelf,  vrouwen  en  «.i<: deren 

leiden.  Peter  Martijn  raed-heer  van  '££*£. 
k-AizarCarel  de  vijfde  Helt  ve  fcheide  f.7."9.el fchrikkelijke  ftae.'tjenster  neder,  ten 
bewijs  :  hoe  de  Wefterfche  Indiaenen 
by  honderd  duizenden  fneuvelden. 
Onder  vele  voorvallen  knoopt  hy 
tweeaen  malkander.  De  Spaenfche 
hopman  Olandus  befliep  de  dochter 
van  een  Indifche  Cacique.    Wanneer 
haer  bevond  grof  fwanger  ,    wilde 

weten,  of  zy  uit  hem  't  kind  droeg. 
Om  de  wTaerheid  door  vvreede  pijni-    schikké- 
ging  uit  teperfen  ,  worddebeviuch-  %]fdee. 
te  tuflehen  twee  houte  fpitten  naekt 

vaft  gebonden  ,  en  tegen  't  vuur  ge- 
braeden.   De  fchrik  en  pijn  ontzielde 
eerlang  de  mishandelde.  Oevel  nam 
haer  vader  zulk  een  moord  op.  Hy 

loopt  dan  raezende  met  dartig  met- 
gezellen na  thuis  van  Olandus  :  flaet 

des  zelfs  wijf  en  gantfche  huifgezin 
dood  :  fluit  de  deuren  rondom  toe: 

fteekt  de  brand  in 't  huis :  en  verbrand 
met 
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noch  eenan- der van  Cl 

gen  moord. 
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met  de-lijken  zich  zelf  en  fijn  mede- 1  Pm<  zoo  leeftochtig  als  defe.  DeOce- 
helpers.  De  tweede  voorval  is  niet;  «e»  en  rievier  leveren  overvloedig 

min  fchrikkelijk.  Een  Indiaenfche  I  vifch  :'  't  land  aÜerley  vee  en'vruch- 
jon^e  dochter  was  verkracht  door  j  ten.  Meer  dan  vijftig  duizend  Peru- 

een'spaenfche  efei-drijver.  Zy  ver-  \aenen brengen herwaerds de fchatting 

haelt  't  fchennis  aen  haer  ouders  :  en  j  waer  op  ieder  gcfteltftaet.  't  Kotoen, maekt  bekend  ,  hoe  bereid  ftaet  te  welk  rondom  her  valt,  word  te  fcheep 

fterven.  't  Afraeden  hielp  niet.  Zy  !  afgevoert  na  de  Zuidzee  twee  mijl 

flikt  dan  raeu\ve>c*  door  ,  die  ge-  van  de  ftad.  Buiten  leggen  vermae- 

kookt  gezond  voedzel  geeft ;  maer  |  kelijkeluft-huifen.  De  wel-gelegend- 
anderzmts  e,n  gewilTedoodveroor-  beid  der  vruchtbaere  boodem  be- 

zaekt.  't  Vergif  werkte  langzaem.  weegdeden  mark  gtad  FranafcusPi- 
Zy  vliegt  dieshalven  tot  de  naefte   zarrus  ,  om  dele  ftad  te  bouwen ,  op 
ft  oom  :  gewaflehen  breekt  een  klein 
boomtjen,  onder  een  grooter  ftaen- 

'tjaer  vijftien  honderd  drie  en  dartig. 
Be  haven  evenwel  heeft  geen  be- 

de ,  tot  de  hoogte  van  vijf  voeten  af :  1  fchut  -.  de  fchepen  moeten  aen  d'an- 
fcherpt  de  ftam  :  en  valt  met'tbaer-  I  kersryen,  niet  buiten  merkelijk  ge- 

lid in  de  (lam ,  dat  ten  buik  wederom  j  vaer.    Veertien  mijl  boven  Truxïllo  'i 

uitquam.    Verfcheide  andere  doch-  j  ten  zuiden  ,  word  'tftedeken  la  Pa-  p 
ters  ,  fpiegelende  aen  dit  vooibeeld,  '  rïlla  ,    anders  ook  genaemt    Santa, 

V'  lleyen 

Z.'    z     l'af- 
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hingen  haer  rontom  aen  de  takken 
der  zei  ve  boom  op.    Doch  naCoIhque 

voor  befpoelt  van  de  Zuider-Oceaen , 
en  ter  zijde  door  een  verfcheftroom, 

volgt  't  dal  Ztma  van  gelijke  geftalte,  '  welke  een  veilige  haven  maekt,  be- 

vermaerd  door  de  ftad  Mirajïores :  j  flooten  tullchen  kaele  fteenige  heu- 

en  voorts Pafc^mayo,  die  alle  deande-  !  velen.    In  't  dal  Chancas  leid  't  vkkj ie  verre  overtreft  in  vruchtbaerheid    drnedo,  voorzien  van  weelige  wijn- 

en getal  der  inwoonders  :  welke  *  eer  ;  gaerdenen  een  Dominicaener-klcojter. 
zy   door  de  Ingas  verleert  waeren,    &e  valleye  Guanape  geeft  de  befte 

den  nabuuren  ontzacche'.ijk leefden.    Peruaenfche  drank  chica.   Haer  zee-  cg 

De  valleye  pronkte  voortijds  met    haven  verfchaft  een  bequaeme  ree- ( 

prachtige  tempels  ,  meelt  vervallen,    de.   De  vlakte  Santa  loopt  by  't  win- c 
of  »ot  Kloofters  hervormt.     Tegen-  }  ters  op -water  wijd  en  zijd  onder, 

woordig  tieren  hier  buiten  gemein  ('t  Land  leid  jammerlijk  verwildert, 
we.  de  koeyen  ,  verkens  en  geiten,  j  door  fchaersheid  der  menfchen,al- 
In  kotoene  lywaed  beftaet  de  voor-  (  zoo  van  veele  duizenden  tot  weinig 

nacmfte  handel,    't  Dal  Chacama ,  al-  I  honderden   ,    zedert  de  Spaenfche 

waer  de  Dominicaever  monniken  een  I  oorloogen,  zijn  gemindert.  De  dich- 

koftelijk  gebouw  bewoon  en  ,  levert  I  te  boflehaedjen  grimmelen  vol  ver- 
peel  zuiker.   Vier  mijl  verder  leid  de    giftige  muggen,  die  de  reizigers  el- 
u  me  valleye  Chimo  ,   genoemt  na    lendig  quellen.     Volgen  in  orde  de 

e  n  oude  Peruaenfche  held  :  is  aen-    vaileyen  Guambacio  zeer  vruchtbaer , 

2ienelijk  wegens  de  prachtige  iuft-    enGuarmey  rijk  van  paerden,fwijnen 

iiuifenby^Ê"  Ingas  geftient.   In  Chimo  )  en  koeyen.  Joris  Spilbergen  alhierge-J 

ve  toond  haer  Truxïllo  nevens  een  1  land  ,    op  'tjaer  feftien  honderd  en' 
rievie-,  wiens  water  niet  alleen  door    vijftien  ,    vond  de  haven  voor  alle 

graften   loopt  tot  bevochtiging  der  ,  winden  beveiligt.  Tuflchen  de  ftrand 

akkers ;  m*er  ook  ten  gerief  van  ie-  |  en  't  dorp  Guarmey  lag  een  beOoote 
de.  huisindeftad:  welke  heeftbree-  j  graft  :  en  weinig  verder  een  ronde 

de  (baeten  ,  een  groote  markt,  vier  |  poel  vol  verfch  water.  Aen  d'eenezij- kloofters,  twee  voor  Dominicaenen,  [  de  der  poel  ftondeen  vervalleflot,uit 

eei.  der  Auguftijners  en  een  ander  [  vierkantige  üeen  gebouwt,  midden 
van  Francifcaenen,  ee?t  groote  kerk,    van  een   gefcheurt.     De  Hollanders 

ftijf  vijfhonderd  huifen  en  't  paleis,    planten  op  ieder  ten  oranje  vaendel, 
by  de   koninglijke   ontfangers    be-    en  bezetten  de  fterkte:tot  beveiliging 

vvoond.    NaeuweSrjx  een  piaets  in  |  der  water  -  haelders  aen  de  gezeide 
I  poel, 
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oei ,  tegen  welkers  overkant  't  dorp 
erfpreide  huifen ,  *en  een  kerk  met 
en  fpitfe  toorn  vertoonde.  Achter 
eefen  hooge  bergen  ;  lanx  de  voet 
riefch  een  dichte  bofTchaedje,alwaer 

'inwoonders  zich  en  haer  goed  berg 
en ,  zijnde  by  tij  ds  gewaerfchouwt. 
ailx  Spilbergen  niet  vond  in  de  lee 
ige  huifen  dan  weinig  meel,  ettelij- 
e  hoenders ,  verkens  en  oranje  ap 
elen.  Weinige  Spaenfche  ruiters 
uamen  eens  ontrent  de  kerk  te  voor 

:hijn;  doch  namen  eerlang  de  vlucht 
ofchwaerd.  De  Hollanders  bleven 

ier  feven  dagen  leggen  :  verkond- 
:hapt,  hoe  in  de  laetfte  flag  ,  voor 

reinig Jagen  ,  'tgalioen  ƒ£/#*  Maria , 
etfoercby  d'ammirael  Rodrigo  Men- 
oza,en  janta  Anna  by  d'onder-zee- 
oógd  Peter  Alvares  Pïger  ,  zonder 
enig  menfch  te  bergen  ,  vergaen 

'aeren.  Naeft  aen  't  dal  Guarmey 
olgt  Parmonga  ,  hoewel  vruchtbaer 

n  vermaekelijk  echter  't  eenemael 
nbevolkt.  De  muuren  van  een  mag- 
ig  Hot  betoonen  ,  dat  eertijds  be- 

woond was.   't  Slot  heeft  noch  ver- 
fel  i  ei  de  zaelen  enfehuuren  :  de  wan- 

den zijn  befchiidert  met  wilde  dieren 
en  gcvogelt.  De  Spanjaerden  hebben 

't  gebouw  aen  alle  kanten  onder-gra- 
ven ,  op  hoop  vanfehatten  te  vinden 

nevens  de  lijken  ,  aldaer  ter  aerde 
beftcld.   Twee  mijl  ten  zuiden  der 
valieye  Parmonga,  vloeyt  de  ftroom 
Guaman  ,  by  de  Spanjaerds  gefiaemt 
na  de  valken ,  del  Halcon  :  wanneer 

veel  regens  valt  bedektze  een  groot 
ftuk  des  dals  Barranna.  Volgen  ein-  Baranmi 
delijk  achter  malkander  de  valleyen 
Gaura  en  Lima.  De  laetfte  gaet  in  groo-  caura.U- 
te  alle  te  boven,  en  was  eertijds  onge-  ma> 
mein  volk-rijk;  doch  zedert  de  mark- 
graef  Pizarrus  alhier  de  flad  los  Reyes 

timmerde,  op 'tjaer  vijftien  honderd 
vijf  en  dartig,hebben  de  burgers  den 
Peruanen  haer  landeryenontweldigt. 
De  ftad  word  nadevalleye,  welker  •  Befchtij- 

grond  beflaet ,  Lima  genaemt ,  of  ook  Jg^ 'f? '7 
los  Reyes  ,  dat  is  der  Koningen ,  om  dat  Reyes  een 

op  drie  Koningen  -  dag  ,  de  eerfte  in-  he",liJk* woonders  binnen  de  wallen  trokken, 
V  v  Onder 
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Onder  den  hemel  leid  geen  gezon- 
der ,  vruchtbaerder  of  gemakkelijker 

plaets.  De  getemperde  lucht  quelt 
niet  door  by tende  koude  of  laftige 

warmte.  Nimmer  flikkeren  hier  bli- 

ofverfchrikken  dedonder- 
of  duikt  de  zonne  achter 

:  wolken.  Alleenlijk  valt  ge- 
duurende  de  drie  winter-maenden 

een  iiefelijkruikende  daeuw ,  welke 

d' hoofd-pijn  géneeft.  Nimmer  ftier- 

ven  veeSe  te  gelijk  door  befmettelij- 
ke  ziekte.  'tLand  rondom  de  ftad 

is  zonder  weer-gaede  aengenaem. 

Aller  -  weegen  vliegen    ontelbaere 

duiven ,  uit  kotten  koftelijk  getim- 

mert.    Elders  weyd't  vee  weelderig. 
De  boomgaerden   draegen  allerley 

fruit -boomen  :  de  Spaenfche  her- 

waerds  o ver-gebragt ,  flaegen  hier  be- 

ter dan  in  Spanje  zelf.  Ten  wellen  be- 
fpoelt  een  verfche  rievier  de  wallen 
der  ftad ,  en  levert  fmaekelijke  vifch 

ter  markt ,  een  vuur  roers  fchoot  van 

de  markt  fnel-vloeyende  by  zonder 

des  winters,  wanneer  hoog  op- water 

uit  'tgebergte  neder- ftort.  De  rievier 
brengt  byzondere   nuttigheid  toe, 
als  dewelke  niet  alleen  door  flooten 

geleydword,  om  de  landen  in  de  val 
leye  Lima  te  bevochtigen ;  maer  zelf 

onder  elk  huis  van  los  Reyes ,  ruften- 

de op fteene  ryoolen,  totbyzonder 

gerief  ftroomt.  Ieder  huis  heeft  een 
erve  tachentig  voet  breed ,  en  eens 

zoo  lang ,  getimmert  met  hooge  trap- 

pen ,  die  na  een  buiten-galdery  lei- 
den ,  boven  met  gefchildert  verhee- 

meltaen  de  voor-puye  vaft,  door 
welke  een  deur,  om  binnen  tegaen, 

gemaekt  is.  De  gebouwen  zijn  flechts 

een  verdieping  hoog,  ter  oorzaek 
de  ftad  niet  wel  hout  kan  bekomen, 

dan'tgeenindevalleyeliwdwafcht: 
welk  diervoegen  vergankelijk  is ,  dat 

het  op  't  darde  jaer  van  de  wormen 

word  gegeten.  Ondertuflchen  ver- 
toonen  d' huifen  binnen  en  buiten 

een  groote  iuifter.  De  muuren  ,  dik 
aen  malkander  gebakken  ,  en  met 

aerde  ge  vult,  draegen  op  de  boven- 
fte  lijft  aerdige  prieeltjens,  uit  groe- 

ne meyen  gevlochten,  onder  welke 
de  huis  -  genooten  tegen  de  zonne 
fchuilen.   't  Dak  beftaet  uit  gefchil- 

derde  matten  of  koftelijk  lywaed, 

vlakgefpannen  :  welk  te  meer  dienft 
doet ,  alzoo  hier  nooit  regent.  De  ka- 

mers en  zaelen  pronken  doorgaens 

met  prachtig  behangfel.   De  meefte 
huifen  hebben  ook    vermaekelijke 

toorentjens  ,   gebouwt   aen  breede 

ftraeten ,  die  op  een  ruime  marktuit- 

loopen  :  alwaer  allerley  eet-waeren 
te  koop  komen  ,  als  offen ,  fchaepen, 
wild-braed,  zuiker,  oranje-appelen, 
citroenen,  druiven  en  tarwe,  op  de 

rievier  in  water- moolens  gemaelen. 
De  mijnen  leveren  goud  en  zilver. 

Byzonder  word  hoog   geacht   een 

kruid,  draegen  de  geele  bloemkens 

niet  ongelijk  juflrouw-merk  ,  welk 
zelf  een  vervuilde  wondbinnen  kor- 

ten tijd  geneeft  :  daerhet,  geleid  op 

gezond  vleefch  ,  'tvleefch  ten  been 
toe  op  -  eet.    d'Inboorlingen  vanger 
't  wild  zeer  vreemd.  Zy  komen  tol 
drie  en  vier  duizend  te  zaemen  :  be 
flaen  in  't  rond  drie  of  vier  mijlen 
naderen  op  zeker   gezang   en  ge 
fchreeuw  voet  voor  Voet  na  malkan 
der  :  zulx  eindelijk  hand  aen  hanc 

een  kringflaen  :  en  't  beflootegedier dood-fchieten.  Voorts  woonen  bin 
nen  los  Reyes   magtige  koopluiden 
Men  laed  hier  meenigmael  fcheper 
na  Panama  ,  ieder  meer  dan  tien  hon 
derd  duizend    dukaeten    waerdig 

d'  Onder-koning  over  Peru  houd  eet 

prachtig  hof.    De  vuurfchaer  der  In 
quifüie  word  bloedig  gefpannen.  Il 
een  hooge  fchool  leertmen  de  vry( 
konften  en  Indiaenfche  taelen,  meef 

!  door beü.e\\ingvan de Jefuieten.  To 
)  de  ftoel  van  den  aertzbiflchop  binnei 

(  Lima  behoren  de  bifdommen  in  Chili 
I  Charcas,  Quito,  Cu/co  ,Truxillo ,  Guanu 
1  co ,  Popaian,fan  F rancifco,  Panama ,  Ni 

j  caragua  en  Rio  de  la  Plata. Drie  hoofd 
1  kerken  ,  behalven  de  mindere  tem 

pels,  fteeken  boven  de  meefte  gebou 
wen  uit.  De  vier  beedelende  orden; 
bewonen  ieder  een  prachtig  kloofter 
Daer  zijn  ook  twee  geftichten  voo: 
nonnen.    Maer 't  paleis  der  Jefuietei 
fteektalledeioefaf.   Deftads-haver 
ieid  twee  mijl  van  los  Reyes ,  word  ge 

nzemtCallao  de  Lima,'is  ruim  en  veilig 
Op 't  jaer  vijftien  honderd  negen  er, 

zeventig,  roofde  d'Engelfe  ammirae 

Frart. 





A  -Z*ava2e.  *  eg 

C  .  ■Domus  Tnefëctz  urUs  ." . 

'&-'i'ic4-£nefictus  , 

G.  Cj'ndte  £HbttznJia£   . 

TS-.JrciÜtaLtjfits  V&lLindicus  . 







■i 

P  £   R    U. 

Frans  Draek  alhier  een  fwaere  buit. 

Hy  bemagtigde  twaelf  fchepen  ,  en 
bequam  in  een  veel  zijde  en  lywaed, 
behalven  een  groote  kift  vol  zilver. 
Om  dufdaenig  onheil  voor  te  komen , 
zijn  zedert  twee  Aerkten  ,  van  me- 
taelgefchut  voorzien  ,  gebouwt.  Ses 
en  dartig  jaeren  na  Draek  ,  liep  loris 
Spilbergen  alhier  ten  anker:  vond  de 
plaets  dicht  bebouwt.  Een  fchoone 

kerk,  ter  zijden  (leunende op galde- 
ryen  ,  vertoonde  van  't  midden  des 
daks  een  hooge  toorn.  Voor  de  kerk 
lag  een  fteene  fterkte  aen  de  zee-kant 

met  fwaer  gefchut.  't  Tolhuis  was 
een  hoog  gebouw  ,  welk  aen  ieder 
der  vier  hoeken  een  ronde  toorn  had. 

Tufïchen  dit  en  de  tempel  bewoon- 
den de  Dominicaenen  een  heerlijk 

kloofter.  't  Dak  droeg  twee  toornen. Een  vaft  (lot  bewaerde  den  mond 

der  rievier  Debezettelingen  dreven 

d'HolIandfche  vloot  kogels  van  fes 
en  dartig  pond  toe :  welke  'tfchip  de 
lager  diervoegen  door-nagelden ,  dat 
het  naeuwelijx  fcheelde  of  't  zonk. 
Veertien  koopvaerdy-fchepen  lagen 
dicht  onder  de  wal  gekort.  Weinig 
konde  Spilbergen  verrichten  :  alzoo 
wegens  ondiepte  belet  wierd  dicht 
aen  ftrand  te  loopen.  Ook  vond  hy 
geenzints  raedzaem  te  landen  :  de- 

wijl d'onder  koning  meer  ais  vier  dui- 
zend man  by  malkander  had  ,  be- 

halven ettelijke  benden  ruiters.  Hy 
hield  dan  Hechts  eenig  fchut-gevaert 
tegen  de  flerkte  voor  de  kerk  :  en 

verzeilde  na  Guarmey.  'tLand  byCol- 
lao  heeft  een  punt ,  van  welke  een 

lang  rif  zeewaerd  loopt ,  na  'tfmalle 
eilandeken  IjladeCallao.  Wederzijds 
der  punt  krimpt  de  kuft  weg  :  zulx 
twee  inhammen  halve-maens-gewij- 
femaekt :  d'eene  (trekt  noord- weft 
van  Ca/Iao  na  de  klippen  Pefcadores , 

d'andere  zuid-zuid-ooftelijk  tot  een 
tweede  uit-hoek  ,  achter  welke  een 
ruime bogtfchuilt ,  alwaer  de  valleye 
Pachacama  gezien  word  ,  vermaerd 
wegens  ongemeine  vruchtbaerheid 
en  een koflelijke  tempel,  by  de  lngas 
gebouwt.  Ferdinand  Pizarrus  vond 
hier  meer  dan  negen  honderd  dui- 

zend dukaeten,  behalven  't  geen  de 
zoldaeten  en  hopmannen  roofden. 
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j  En  ondertuïïchen  hadden  de  priefters 

't  meefte  goud  en  zilver  verfteeken : 
welk  niemand  ,   hoewel  yzeüjk  ge- 

pijnigt,  heeft  willen  melden.  Teaen   chijea* 
Pachacama  floot  't  dal  Chilca  ,  alwaer  planting 
nimmer  regen  valt,  noch  eenige  beek  athier- 
of  rievier  de  dorre  grond  bevoch- 

tigt :  en  echter  wafcht  maiz  en  fruit- 

|  geboomt  overvloedig.  Inboorlingen 
graeven  ruime  en  diepe  kuilen  ,    in 
welke  zaeyen  en  planten.  Doch  het 
zoude  niet  opkomen  ,    to,n  zy  God 
door  's  hemels  daeuw  de  kuilen  be- 

vochtigde, en  aen  ieder  zaed  of  plant 
twee  hoofden  van  fardijn  ,  welk  zy 
met  netten  op  zee  vangen  ,  geleid 

wierden,  d' lngas  hadden  eertijds  al- 
hier fchoone  luft-huifen.  Acofta  ver- 

haelt  wegens  de  volgende   valleye  Mak, 
Mala  een  wonder  der  natuur  zeer  ver- 
wonderens-waerdig :  namentlijk  een 
vijgeboom  gtoent  en  geeft  vruchten  merkvam 

aen  de  zijde,  welke  na't  zuiden  (het,  £***'-" 
wanneer  het  zomer  is  op  'tgebergt: 
d'  andere    helft  gekeert   zeewaerd 
bloeyt  en  brengt  vygen  voort,  als  de 

vlakten  zomer  genieten,    't  Dal  Gu- 
arco  ,  ruim  en  vol  geboomte ,  draegt 
ook  de   fmaekelijke  fruit  guayavas 
en  guavas,  als  ook  de  fchoonfle  ter- 
wevan  geheel  Peru :  weshalven  wijd 
en  zijd  getrokken  word.    Het  (lot ,  Konjligfot. 
welke  de  lngas  op  een  heuvel  gedicht 
hebben ,  fpreekt  met  haer  vervallene 
muuraedjen  van  een  ongemeine  lui- 

fler.  't  Beftaet  uit  over-groote  ftee- 
nen,  diervoegen  zonder  kalk  of  ce- 

ment te  zamen-gepafl,  dat  geen  nae- 
óen  gezien  worden.    De  verwulfde 
zaelen  binnen  vertoonden  konftige 
fchilderyen.  Boven  uit  het  (lotdaei- 
de  een  fwaere  fteene  trap  tot  in  zee, 

en  beflond  tegen  alle  geweld  der  gol- 
ven. Hier  lag  een  onwaerdeerlijke 

fchat   opgeflooten.    De  Spanjaerden  .  - 
hebben   dichte  by  gebouwt  't  vlek 
Cannete,  anderzin ts  ook  genaemtna 
de  valleye  Guarco.  Twee  mijl  verder 

loopt  de  rivier  Lunaguana  door  't  vet- te dal  eveneensgenaemt.Men  fchrijft 
de  vettigheid  toe  aen  de  meft  der  zee- 
voogelen  guana,  die  haer  afgang  by 
groote  hoopen  ter  neder -leggen  op 
eilandekens  onderde  vaftekuft. Volgt  vMtym 

't  dal  Chinca  ,  onder  de  grootfte  van  ckima, 
Vv  2  gantfch 

Vlek  Can- 
nete, 

Vreemde 
mefiing. 
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gantfch  Peru,  en  eertijds  voor  de 

Spaenfche  verwoefting  zeer  volk- 
rijk. Hier  Hond  ten  tijden  der  Ingas 

een  prachtige  zonnen -tempel,  by 

Topaynga  lupangue  gefticht  :  d' in- boorlingen evenwel  bleven  flip  by 
den  dien  ft  van  haer  vereeuwde  afgod 

Cinciayema.  De  Ingas  verplaetften 
herwaerds  de  verheerde  vorften, 

benoodzaekt  ten  beftemder  tijd  bin- 
nen Cufco  te  verfchijnen;  om  den 

krijg  te  volgen.  Veele  aenfienelijke 

perloonaedjen  hadden  op  de  heuve- 
len zeerkoftelijke  graeven  :  waerin 

</é,^a«;'d'Ê,^«onwaerdeerlijkefchat- 
ten  vonden.  Onder  de  lommer-rijke 
boffchen  vlieten  allenthalve  ruifchen- 
de  beeken.  De  wijngaerden ,  welker 

zommige  uit  korrelen  van  rofijnen 
voort-geteek  worden ,  flaegeri  buiten 

gemein  wel.  De  Domin/caenenbewoo- 
nen  hier  een  net  gebouwt  kloofter. 
Van  Chinca  leid  een  vlakke  weg  na 

'tfriflche  dAlca,  bcwaeterd  door  de 
rie vier  Pifco,  welke  by  zoo  mer  dro  og 

loopt  :  waerom  d' inboorlingen  een 
graft  uit  'tgebergt  iif-bragten;  doch 
nu,  wegens  fchaerfcheid  van  volk, 

in  de  Spaenfche  overvallen  gefneu- 
velt  ,  tot  groot  ontrijf  vervallen. 

Alhier  ontmoetmen  'tftedeken  Val- 
verde  :  nergens  valt  beter  wijn  ,  noch 
fmaekelijker  fruit-geboomte.  Volgt 
de  valleye  Na/ca ,  berucht  door  de 

vefting  Caxamalca  ,  alwaer  d'  Ingas 
allerley  oorlogs  gereedfchapbewaer- den.  Verfcheide  hadden  binnen  de 

ftad  aenzienelijke  begraef-plaetfen, 

by  de  Spaenjaerden  berooft.  Dit  dal 
word  in  veele  andere  onderfcheiden, 

welker  meefte  zuiker-riet  voort- 

brengen :  door  alle  loopt  de  beruchte 

koninglijke  weg  ,  weder-zijds  be- muurt.  Naeft  Nafta  leggen  achter 
enmndere.-  malkander  de  valley  en  Hacari,  Ocon- 

na ,  Qamana  en  Quïlca  ,  alle  bequaem 
om  beeften  te  voeden  en  vruchten 

te  teelen ;  doch  jammerlijk  ontvolkt. 
laCamana  doed  haer  op  hetftedeken 

Miguel  de  la  Ribera ,  fterk  twee  hon- 
derd huifen.  De  meefte  handel  be- 

ftaetinwijn,  vygen  en  rozijnen.  De 
ftad  dreqmpa  beflaet,  landvvaerdna 

't  gebergte  ,  den  boodem  des  dals 
Quïlca,  elf  mijl  van  de  Zuid-zee,  niet 

Nafca  ■ 

Ste-ieken 

Ribera. 

Stad  Are 

quif>a. 
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min  onder  een  gezonde  lucht ,  als  op 

een  geiioegelijke  plaets;  doch  dik- 
wils  gequeld  door  fwaere  aerd-bee- 

ving  :  welke  in  't  jaer  vijftien  hon- derd twee  en  tachentig,  de  ftad  over 

hoopfmeet.  Menfohrijft  d'oorzaek toe  aen  de  naeft- gelegen  fweeveN 
berg,  die  altijd  brand,  en  zomwijl 

gevaerlijk  boven  'twijd-gaepende 
log  vlammende  fulfer  uit  werpt.  De 
mark  graef  Pizarrus  ftichte  de  ftad, 
fes  en  veertig  jaer  voor  de  gezeide 
aerd-beeving.  Tegenwoordig  teltze 

weinig  meer  dan  drie  honderd  hui- 
fen ,  behalven  de  kerk  en  't  kloofter. 

Doch  hoewel  klein  is ,  valt  hier  groo- 

te  handel  :  alzoo  't  goud  en  zilver 
uit  de  mijnen  van  Charcas ,  Porcoen. 
Toto/i  herwaerds  gevoertword,  en 
Voorts  lanx  de  ftroom  Quïlca  die  de 

ftads-wallen  befpoelt ,  lanx  de  Zuid- 
zee na  los  Reyes ,  en  voorts  na. Panama, 

Nomlre  de  Dïos  en  Spanje,  't  Gebied 
van  Jrequipa  ftrekt  zich  zeer  wijd 
uit  :  namentlijk  over  de  ruime  val- 
leyen  tuilchen  Hacari  en  Tarapaca, 

en  landvvaerd  over'tgeweft  Conde- 

fuyo ,  vol  vlekken  en  dorpen.  d'In-  * 
boorlingen  aenbidden  de  zonne : gl draegen  boven  de  hembden  zonder 
mouwen  kotoene  mantels.  Nevens 

dezeekuft  vliegen  gieren,  welker6' vleugelen  uit-gefpreid  feftien  pal- 

men bedekken  :  zy  pikken  d'oogen 
uitder  zee-wolven,  en  leven  voorts 

by  zulk  aes.  De  meeuwen  alcatraces  m 
leven  by  krabben  :  haer  vleefch  is 
niet  alleen  ftinkende ;  maer  ook 
doodelijk  :  volgens  blijk  der  gene, 

die  het  wegens  hooge  nood  nuttig- 
den. Aen  óqii  weg  van  Arequïpa  na 

Collao  leggen  twee  groote  meiren: 
uit  'teen  neemt  de  rievier  Apurima 
oorfprong.  Duflang  belangende  de 
vlakke  landen  gehoorig  onder  Lima 

door  de  valleyen  lanx  de  Zuider-Oce- 
aen.  'tXa.1  noodig  zijn  de  geweften  m 
en  Heden  binnenwaerd  te  befichti-  h 

gen  :  en  van  d'  uiterfte  noorder  gren-  m zen  ten  ooften  boven  fan  Miguel  te 
beginnen.  Niet  verre  van  de  itroom 

Caxas  leid  'tv'ek  en  gebergte  Guan- cabamba.  Tuflchen  dit  en  Caxamalca 

,  ontmoetmen  't  iandfchap  Curaca  Pa- 
vor ,  't  dorp  Motupe  en  valleye  Xayan- 

què. 
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»  que.   't  Gewed  Caxamalca  heeft  een 

'  vefting  even  eens  genaemt  aen  de 
voet  des  gebergte,  bevochtigt  van 
twee  beeken  met  bruggen  beleid.  Een 
aenzienelijk  flot  prachtige  zonnen- 
tempel ,  verwonderens-waerdig  pa- 

leis en  konftige  baden  der  Ingas ,  be- 
halven   verfcheide    andere    fwaere 

gebouwen  van   rijke  hoovelingen , 
brachten  groot  luider  toe.  Attabali- 
laes  gevangenis  en  dood  heeft  zedert 

't  vlek  beruchter  gemaekt.  De  boo- 
dem  rondom  behoeft  in  vruchtbaer- 
heid  voor  geen  land  desweerelds  te 

wijken,  d' Jnvvoonders,  vreedzaem 
en  vernuftig,  maeken  uit  gefponne 
wol  zeer  konftige  tapijten.  Noord- 
ooft  tenooilen  van  Caxamalca  ftrekt 

haer  wijd  uit  over 't  gebergte 't  land- 
fchap  Chïachiapoias  ,  vol  goud-rijke 
mijnen  en  vee.  De  Spanjaerden  heb- 

ben hier  geikicht  Juan  de  la  Frontera. 
Tot  defe  ftad  behoort  niet  alleen 

Chïachiapoias;  maerook  degeweften 
Guancas  en  Cafcaynga  :  uit  welke  meer 
als  twintig  duizend  Peruaenen  fchat- 
ting  betaelen  aen  den  Spaenfchen 
koning.    Dit  volk,  enbyzonderde 
vrouwen  ,  zijn  aerdigen  fchoon  bo- 

ven alle  andere  :  waei  om  eertijds^ 
lngas  uit  haer  een  gemaelinne  en  by- 
zitten  verkooren.  Ten  ooften  van 

Irontera  rijfen  de  hooge  toppen  An- 
des  :  achter  welke  de  grooteftroom 
Moyobamhd  vloeyt ,  en  ettelijke  dor- 

pen leggen  ,  bewoond by  botte  raen- 
fchen ,  allebehoorendetotdeSpaen- 
fche  ftad  Jan  lago  de  los  Falies  op  een 
ongezonde  boodem,wegens  de  dich- 

te boiïchaedjenjiooge  bergen/t  over- 
ftroomen  der  rievieren  en  geduurige 
regen.  Maer  Chiachiapoioas  draegt  een 
dicht  getakt  geboomte  met  cierlij- 
ke  kroon  ,  waer   aen  een  zappige 
vrucht ,  niet  ongelijk  den  amandelen, 
in  fcherpe  huisjens,  fwijmende  na 
die  der  caftanien ,  groeyt.  De  natuur- 
kenders  oordeeien ,  dat  nergens  op 
den  aerdboodem  noch   liefelijker, 
noch  gezonder  gewafch  valt.  Los  Mo- 
tilones  fchaerfch  bewoond,  wegens 
gebrek  van  lijf-tocht,  en  door  ver- 

fcheide rievieren  gefneden ,  fcheid 

Moyohamha  van  't  geweft  Charafmal.  J 
Zuidelijk  boven  Caxamalca  vertoo-  | 

341 

nen  haer  de  geweften  Guamachuco ,    verfcheide 

weinig  verder  Conchucos,  en  vervol-  *?ruae»fi.he 

gensPifcobamba:  alle  vruchtbaer  en  lm.  ' '"'" aenzienelijk  wegens  fchoone  palei- 
fen,  byd' Ingas  gebouwt.  Terzijde 
van  Pifcobamba   beflaet  'tlandfchap 
Guaraz  een  wreed  gebergt,  door  welk 
d' Ingas  haer  koningiijke  weg  ver- 

won derens  waerdig  gebikt  hebben. 
Een  fterk  flot  uit  vier  kantige  fteen 

bewaerd  d'ingang  des  gewed,  't  Volk, 
buiten    gernein  arbeid  zaem,  werkt 

vlijtig  in  de  goud-mijnen,    't  Land 
Pincos ,  bevochtigt  van  een  rievier,   '* Gem^ 

1  1        ,       ̂         Tincos. en  vermaerd  wegens  een  der  kofte- 
lijkfte  Peruaenfche  gebouwen  ,  leid 
omringt  door  de  geweften  Guayalas, 
Tarama ,  Bombon ,  en  Conchucos.  't  Ge- 
bergt  ,  onveilig    wegens  leeuwen, 
over  ■  groote  beiren  en  ander  ver- 

bindend gediert ,  levert  veel  zilvers, 
de  vruchtbaere  boodem  tarwe,  maiz, 
druiven,    vygen  ,  oranje  -  appelen , 
queen,  citroenen,  cederen,  fchae- 

pen ,  geiten  ,   paerden  en  koeyen. 
d  Hoofd-plaets  Leonde  Guanuco  ont-  stad  Leo»  ■ 

:  fïngdie  benaeming  van  haer  ftichter  deGumH- 
Vacca  de  Caflro  ,    dewelke  het  Leon "' 
noemde,  dewijl  uit  de  Spaenfche  ftad 
Leon  herkomftig  was ,  en  de  Guanuco, 

na  't  heerlijk  paleis  der  Ingas,  hier  om ftreex  te  zien.    De  huifen  zijn  ge- 
bouwt  uit  fwaere  üeenen  ,  en  met 
ftroo  bedekt.    De  borgers  van  los 
lieyes  ftonden  't  bouwen  defer  ftad 
hard  tegen  :  te  meer  om  dat  eenige 
ianderyen  los  lieyes  ontnoomen,  en 

aen  Guanuco  toe-gevoegt  zijn.  De  ge- 
temperde lucht  veroorzaekt  een  lang 

leven  voor  de  ingezeetenen.  De  ko- 
ningiijke weg,  voorzien  van  verfchei- 

de pakhuifen ,  eertijds  vol  oorlogs- 
gereedfchap ,  loopt  midden  door  dit 
geweft.  Ten  tijden  der  Ingas  waeren 
hierwaer-zeggers,  die  uit  de  fterren 
toekomftige   zaeken    voor-zeiden. 
Ook  plachten  de  vrouwen  met  haer 
doode  mannen  levendig  begraeven 
te  worden. Ein  delijk  behooi  t  tot  Gua- 
nucoos  recht-bank  't  landfchap  Viticos ,  L<mdfchap 
diepin'twoeft  gebergte  Andts  gele-  vincos, 
gen  :  werwaerds  lngo  Mango  week  , 
toen  de  Spanjaerden  zich  meefters  van 
iV/v^maekten.  Tegen  Guanuco  ftoot 
het  koude  en  dorre  land  Bombon ,  be-  Bombon. 

Vv  3  woond 
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woond  by  een  ftrijdbaere  landaerd. 
Alhier  leid 't  meir  Chincacocha,  groot 

tien  mijl,  met  dorpen  rondom  be- 
zet :  in  't  midden  vertoonen  haer 

eenige  klippen   en  kleine  eilande- 
kens. Uit  dit  meir  neemt  de  vermaer- 

sivierdela  de  rievier  de  la  Plata  haer  oorfprong; 

loopt  door  de  valleye  Xauxa ,  en  ont- 
fangt  te  mets  de  ftroomen  Parcos, 
Bilcas  ,  Abancay ,  Apurima ,  Yucay  en 

andere  meer.    In  orde  volgen  zuid- 

waerd  de  geweften  Tarama  tarvv-rijk, 

en  de  beruchte  valleye  Xauxa ,  om- 

ringt van  fneeuw-bergen.  d'Inwoon- 
ders,  met  een  gemeine  naem  Guan- 
cas    geheeten  ,    wierden    driezints 
verdeelt  :  namentlijk  in  Markabilca, 

Laxapalanga  en  Xauxa.   d'  Ingas  beza- ten onder  alle  zeer  heerlijke  luft- 

huifen.    Aen  Xauxa   grenft   't  dorp 
Acos,  nevens  eenmoerafchvolried- 
boiïchen  getimmert;  doch  eermen  | 

'tdorp  nadert  vertoond  haer  een  hoo-  j 

ge  vlakte,  alvvaer  d'oude  overblijf- fels  van  een  vereeuwd  gebouw  te 

zien  zijn-  Weinig  verder  ftaet  't  pa- 
leis Pico  :  van  waer  d'heere-weg 

leid  na  de  brugge  Angoyaca  over  de 
iermmfehe  ftroöm  Xauxa.  Hier  hadden  d'  Ingas 
pdeife».      verfclieide   koninglijke  wooningen 

en  konftige  baden  uit  heete  fpring- 

bronnen.   Volgt  't  dorp  Picpy  :   tuf- 
fchen  welk  en  Angoyaca ,  de  arm  der 
rievier  Xauxa ,  met  een  brug  beleid  is, 

alzoo  by  winter-tijd  te  fnel  vloeyt, 
om  door  te  waeden.    Men  gaet  uit 

Pkoy  na  de  woeftijne,  welker  mid- 

del grond  het  oude  flot  Pucara  (  be- 
teikenende  in  de  Peruaenfche  tael 

onwinnelijkefterkte )  befloeg  :  alwaer 

delngash^tr  fchatting  ontüngen  van 
de  volkeren  om  her ,  meeft  tuffchen 

'tbefneeuwd    gebergt   woonachtig. 

sttdjum  De  ftroom  Parcos  bevochtigt 't  land- de viftori*.  fchap    gehoorig    onder    Guamanga  , 

anderzints  ook  genaemty^»  Juan  de 

Vithrïa.    De  mark-graef  Pizarrus 

bouwde  defe  ftad ,  op  't  jaer  vijftien 
honderd  negen  en  dartig,  om  den 

weg  tufïchen  Lima  en  Cujco  te  bevry- 

den  tegen  d'  inval  der  Peruaenen ,  eer 
hy  't  rijk  volkoomen  verheert  had. 
Nevens  de  wallen  loopt  een  zoete 
beek,  tot  groot  gerief  der  burgers. 
De  oever  der  groote  rievier  Vinaque 

Boek: 

vertoont  fwaere  muuraedjen  van  ver- 

eeuwde  gedichten,  d' Inboorlingen 
verhaelen,  hoe  de  zelve  gebouwt  zijn 
van  uitheemfch  volk.    Dit  zeggen 

fchijnt  eenigzints  gegrond  ,  alzoo  de 
timmeringen  een  vierkantige  geftalte 
hebben  ,  daer  de  Ingas  gewend  waren 

te  bouwen  lang  enfmal  Voorts  ftrco- 
menverfcheidevifch-rijke  beken,  en 
byzonder  vol  fmaekelijke  kreeften, 

door  t  vlakke  land  uit  't  gebergt  An- 
des,  haer  kruinen  verheffende  achtien 

mijl-ten  ooften  bovtn.Guamanga.Dtft  st 

plaetsleidopeen  vermakelijke  vlak-  n' te  on  der  een  gezonde  lucht.  Dehui- 
fen,  uit  fteen  gebouwt ,  zijn  met  tege- 
len  bedekt.  De  burgers  bezitten  wijd 

en  zijd  ruime  woningen  te  land:  wey- 

den  veel  vee  :  bezaeyen  d' akkers 
met  voedzaeme  tarwe.  Drie  hoofd- 

kerken ,  vijf  kloofters  en  een  aenzie- 
nelijk  gaft-huis  ftrekken  totcieraed 
der  ftad.  Meer  als  dartig  duizend  Pe~ 
ruaenen  brengen  herwaerds  jaerlijxe  . 
fchatting.   De  mijnen  leveren  goud, 
zilver  ,  quik-zilver ,  kooper ,  yzer, 

loot,  zulfer  enzeil-fteen.  't  Vergif- 
tig kruid  mïo,  dood  't  vee,  wanneerze 

het  nuttigen .     In  de  boffchaedjen 

loopt  een  beeft  ,  welker  pilTe  een  *■ 
vuur-roer-fchoot  verre  ftinkt:  daer- 
zeeensraekt,  vergaet  de  (tank  nooit.  , 
Volgen  voorts  de  vlakte  Chupas  en 

paleifen  Bilcas ,  nu  tot  fteen-hoopen 

vervallen ,  beflaende  't  middel-punt van  Peru.    Een  verfche  rievier ,  die 

den  gezeide  paleifen  haerbenaeming 
mede- deelt,  valt  uit  Soras ,  en  be- 
fpoelt  lanx  de  koninglijke  weg  een 
heerlijke  zonnen-tempel.  Soras  is  een  L 
vruchtbaer  landfchap  ,  vol  goud-  en 

zilver  mijnen.    d'Inboorlingen  ,  be- 
bleedmetwolle  laeken,  waeren  eer- 

tijds wegens  ftrijdbaerheid  zeer  ge- 
zien by  de  Ingas.  Dit'tgtwtR  Framar- 

ca  bewoonen ,  worden  genaemtCto-  ? 
cos.    Haer  gebuuren  Andaguaylas  be-  v 
flaen  een  ruime  boodem  in  de  lengte, 

vol  tam  vee  en  fruit- rijk  -.  zijn  tot  een 

klein  getal  vermindertdoordeSpaen- 
fche  verwoedheid.    De  ftroom  Aban- 

cay heeft  fijn  oorfprong  op  't  berg- 
achtig landfchap  Parinacocha,  bevoch- 

tigt verfcheide  koninglijke  geftich- 
ten  ,  en  looft  eindelijk  in  de  rievier 

Xau- 
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Xauxa.  Uit  't  midden  van  de  groote 
flroom  Apurimarijfentwee  wonder- 

lijke fteene  pylaeren ,  waer  over  een 

konftige  brugge  leid  ,  by  d'Jngasge- 
timmert.  De  koninglijkewegishier 
gebikt  door  harde  fleen-rotzen.  Ze- 

x  dert  ontmoetmen  de  prachtige  ge- 
bouwen Limatambo ,en  over 'tgeberg- 

te  Bilcaconga  de  valleye  Xaquixagua- 
na,  tuflchen  hooge  toppen  beflooten. 
De  Ingas  plachten  hier  in  fchoone 
luft-hooven  zich  te  vermaeken.  De 
koninglijke  wegloopt,  weder-zijds 

bemuurt,  door 't  midden  van  diepe 
moeraflèn,  nzCufco.  Ditisd'hooid 

i   flad  van  'tPeruaenfche  koningrijk, 
gebouwt  op  een  harde  grond,  ron 
dom  met  bergen  befet ,  onder  een 
koude,  doch  gezonde  lucht  ,   be- 

vochtigt by  twee  beek  en  :  beide  val 

lenze  ten  ooften  van  Cufco  in  na 't  we- 
tten ,  d'een  middendoor,  d'andere 

weinig  ter  zijde  af.  Het  een  gedeelte 
der  flad  droeg  de  benaeming  Hanan 
Cufco ,  het  tweede  OrenCuJco ,  alwaer 

de  voornaemfle  adel  en  oudfte  ge- 

dachten woonde.    Wegens    d'oor- 
.  fprong  defer  hoofd  plaets  beuzelen 
s  de  Peruaenen  aldus.    Voor  ettelijke 
:  eeuwen  verfcheenen    drie  mannen 
Ayrache ,  Aranca  en  Ajarmango,  ver 
gefelfchapt  met  de  vrouwen  Mama- 

cola ,  Mamacona  en  Mamaragua ,  alle 
buiten    gemein    kofteiijk   gekleed. 
Ayrachehadin  eengoude  flingereen 
koftelijke  fteen,  door  welkers  be 
weeging  hy  de  bergen  verhief  tot  de 
Herren  toe  ,  ofna  beliefte  deed  ver- 

zinken. Aranca  en  Ajarmangoheüoo- 
ten  een  prachtige  ftad  te  timmeren, 
en  burgers  voor  de  zelve  te  ontbie- 

den uit  verre  geweften.    d'  Inwoon- 
ders  rondom  lieten  zich  't  voornee- 
men  wel  gevallen.    Doch    eer   zy 

't  werk  by  d'hand  vatten,  oordeel- 
den gevoegelijkft  Ayrache  om  hals  te 

helpen ,  uit  nijdigheid  wegens  fijn 

over-groote  magt.  De  toeleg  diende 
voorzichtig  beleid.  Zy  dannoodigen 
hem  in  een  diepe  aerd-kuil  :  tenein 
dealdaer,  gelijk  voor -gaven  ,  den 
zonne  Ayraches  vader  aen- baden. 
Binnen  geflapt  rolden  gefwindfwae- 
refteenen  voor  den  ingang,  vsxhoo- 
pende  door  honger  den  beflootene 
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te  vermoorden.    Arache  merkte  de 
lift  :  flond  voor  een  tijd  buiten  ge- 

mein bedeeft.    Eindelijk  grijpt  hy 

moed:  fmijtdenberg'tonderitebo- 
ven  :  vliegt  met  grooteen  veel-ver- 
vige  vleugelen  boven  in   de  lucht : 
en  fchreeuwt  uit  de  hoogte  :  Vree  ft     , 
niet  Aranca  en  Ajarmaogo,  ter  oor- 
zaek   gy  luiden  op  mijn  leven  moor- 
daedig  hebt  toe-geleid  ;  houwt  hier  ter 
plaets  een  ftad ;  noemt  de  naem  Cufco. 
Binden  de  je  nieuwe  veft  ing  zal  de  zetel 
ftaen  der  Ingas,  onder  welker  gezachi 
wijd  en  zijd  uit-gebreid  ,    ontelbaere 
volkeren  buigen  zullen  :  De  tempel, 
<voelke de  grond  eerlang;  volgens  Gods 
bejluit ,  alhier  draegen  moet ,  zal  niet 
alleen  door  kond  en  koftelijkheid  alle 
gebouwen  des  weerelds  over  -  treffen  ; 
maer  ook  wegens  wonderbaerlijke  offer- 

handen aen  de  zonne  ver maerd zijn.  In- 
dien de  borger  s  outaeren  voor  my (lich- 

ten ,  wier  ook  en  vee  terftahting  toebren- 
I  gen ,  hebben  zekerlijk  te  wachten  een  ze- 
I  gen  van  gelukkige  wapenen  en  aenwafch 
der  magt ,  die  alk  r/j  ken  boven  '/  hoofd 

I  ftaet  te  groeyen .    Door-boort  na  mijn 

J  voorbeeld  d' oor  en  Jen  be  wijs  van  gehoor- 
faemheid. Aranca  en  Ajarmango , nevens 
de  voornoemde  vrouwen,  beloofden 

't  vereifchte  te   vobiengen.    Hier 
op  vereerde  Ayrache  haer  een  kofte- 

lijke quifpel ,  tot  hooid-cieraed  voor 
de  toekomende  Ingas.  Thans  wierden 
Ayrache  en  Aranca  in  (lenen  verandert; 
doch  behielden  haer  oude  geftalte. 
Ajar-mango  dieshalven,nevens  de  drie 
vrouwen ,  begon  de  Cufco  te  bouwen : 

na  de  zond-vioedgebrookenuither, 
holTambo,  verwifTelde  fijn  naem  A- 
jarmango  met  Mangocapa, zoo  veel  ge- 
zeid  als  magtig  heer;  en  heeft  zich  op- 

geworpen toteerfte  Peruaenfche  ko- 
ning. Voorts  leid  deü&dCuJco,  vol-   vier  wijken 

gens  orde  der  Ingas,  verdeelt  in  vier  vancufco- 
wijken  :  ten  ooften  Andafuyo,  ten 

zuiden  Collafuyo,  ten  noorden  Chin- 
chafuyo,en  ten  weüenCondefuyo,  ieder 
alzoo  genaemt  na  de  geweften,  op 
welke  de  gezeide  wijken  ter  poort 

uitzien.   Indien  iemand  uit 't  een  of 
ander  landfcrmp  binnen  Cufco  zich  ter 

neder-floeg,  gelijk  zulx  dageiijx  ge- 
beurde, mogt  alleen  den  wijk  bewo- 

nen ,  welke  na  fijn  vaderland  ftrekte. 
De 
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344  D  e 
De  markt  beflaet  het  midden  der 

ftad,  waervan  vier  koninglijke  we- 
gen lopen:  te  weten  na  Quito  en  Paft  o 

cioor  Chinchafujo ,  na  Arequipa  door 

Condefuyo ,  na  't  gebergt  Andes  door 
Andefuyo,  mChily  door Collafuyo.  De 
twee  voornoemde  beeken  zijn  al- 
lenthalven  met  bruggen  beleid.  De 
enge  ftraeten  vertoonen  wederzijds 
fteene  huifen,  in  gefchikte  orde.  Op 

verfcheide  plaetfen  vindmen  ver- 
wuifde  kelders  diep  onder  de  aerde , 
en  in  zommige  begraevenefehatten. 
Defe  donkere  fchuil- hoeken  ver- 
ftrekten  eertijds  voor  wooningen  der 
toovenaers  en  waer-zeggers,  groot 

geacht  by  de  burgers.  Defe,  uit  Chili, 
Pafto  ,  Bracamores ,  Toyma  ,  Bombon , 
Charcas  ,  Collao  ,  Chiachiapoias ,  Con- 
chucos  en  voorts  andere  Peruaenfche 

ge  weden  herwaerds  toegevloeid ,  ge- 
nieten by  zonder  gemak  by  de  water- 

en kooren-moolens  ,  op  de  beeken 
binnen  de  ftad  gebouwt :  en  zouden 
ook  meer  voordeel  trekken  by  een 

fontein,  wiens  uit-geborrelde  vloed 
terftond  in  goed  zoud  verandert ,  ten 

zy  't  land  rondom  overvloedig  zout 
verfchafte.  Verwonderens  -  waeruig 

zijn  de  prachtige  paleifen ,  die  de  Pe- ruaenfche adel  nu  en  dan  binnen 

d' omtrek  van  Oren-  Cudc0  ■>  een  ge 
deelte  der  ftad  ,  bouwde:  nYzood  In- 

gas  haer  benoodzaekten,  aen  't  hof 
zich  ter  gezetter  tijd  te  laeten  vin- 

den :  ten  einde  op  dufdaenige  voet 
alle  wederfpannigheid beteugelden : 
ja  de  kinderen  van  de  doorluchtigfte 

perzoonaedjen  binnen  Cufco  op- 
brachten :  onder  voorwending  van 

de  Cufcofche  tael ,  in  welke  d Ingas 
wilden  aengefprooken  zijn ,  grondig 
te  leeren  :  daer  nochtans  haer  enkele 

toeleg  was  ,  om  de  zelve  als  gijze- 
laers  te  bewaeren ,  op  dat  de  vaders 

geen  opftand  zouden  doen.  Onder- 
tulTchen  isby  defe  gelegendheid  in- 
gevoert :  dat ,  daer  Peru  na  de  ver- 
fcheidentheid  der  volkeren  verfchei- 

de fpraeken  fpreekt,  echter  de  Cufco- 
fche overal  verftaên  word.  Tegen- 

woordig hebben  de  Spanjaerden  de 
oude  huifen  min  of  meer  vertim 

mert  /  zy  beftaen  uit  groote  fteenen , 
verwonderens- waerdig    konftelijk 

r  d  E     Boek: 
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zamen-gevoegt.  Maer  boven  al  mun- 
ten uit  't  paleis  der  Ingas  en  fonnen- 

tempel.  't  Paleis  leid  beflooten  bin- 
nen vier  langwerpig- vierkante  muu- 

ren.  Achter  de  vierde  muur,  aen  ie- 
der hoek  voorzien  van  een  toorn , 

|  pronkt  het  paleis,  opeen  verheeven 
>  heuvel.  Het  is  rond  getimmert  met 

j  een  verwulffel  klap  muts  gewijs,  be- 
waerd  door  een  vijfde  muur ,  welker 

vier  punten  elk  een  toorn  buiten  uit- 
fteeken.  't  Gaet  's  menfchen  verftand 

te  boven  ,  hoede  (lichters  uit  'tnaeft 

gelegen  gebergte  de  fteenen  konden vervoeren  ,  zijn  ieder  diervoegen 

groot,  dat  geen  veertig  paerden  een 
van  haer  plaets  zouden  lïeepen  :  en 
nochtans  is  de  fteen  door  menfchen- 
handen  herwaerds  gebragt;  want  de 
Peruaenen,  behalvenHe  fchaepen/d- 

cos ,  geen  arbeidzaem  vee,  als  paer- 
den ,  kameelen,  offen,  olifanten  of 

diergelijke  kenden,  voord'aenkomft der  Spanjaerden.  De  zaelen  binnen 
ftonden  beflaegen  met  goude  plae- 
ten.  Anderzints  was  de  dragt  der  In- 

gas geenzintskoftelijk.  In  plaets  van 
eéri  kroon  ,  droegenze  een  roode 

wolle  quifpel  om  't  hoofd  gewon  den  , 
zulx  by  na  d'oogen  bedekte :  aen  de 
quifpel  flingerde  een  draed  ,  welke 
den  landvoogden  toereikte,  om  by 
dit  reiken  haer  bevel  te  volbrengen, 
't  Befchouwen  defer  draed  veroor- 

zaekte  zulk  ontzag;  dat  indien  d'Inga  k 
den  inwoonders  van  een  landfchap 

of  ftad  gebood ,  haer  zelf  tot  een  toe 
te  vermoorden  ,  niemand  bleef  we- 

derftreevig  :  d Ingas  wierden  gedra- 
gen in  een  goude  ros  baer  ,  by  hon- 
derd rijx-raeden.  Wanneer  by  toeval 

een  van  alle  ftruikelde  ,  moeft  de 

ftruikeling  aenftonds  met  de  dood 
bekoopen.  Geen  menfch  mogt  hem 

onder  d'oogen  zien ,  of  fpreken  zon- 
der fchenkaedjen.  Overgeheel  Peru 

was  vermaerd  de  zonnen-tempel  Cu-  ƒ 
richanche  ,  de  rijkfte  en  koftelijkfte  cb 
welke  ooit  de  zonne  befchouwde. 

Sy  ftond  onder  'tgezach  der  opper- 
priefter  Villanoa.  Aen  dit  gebouw 

fpilde  de  Inga  Guainacapa  een  onwaer- 
deerlijke  fchat.  Onder  andere  over- 

tooghy  de  m uuren  en  't  dak  met  dik- 
ke plaeten  uit  enkel  goud  en  zilver, 

wan- 
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wanneer  te  huis  quam  van  de  ver 
heerfching    des   Jandfchaps   Quito  : 
\v-»er  uit  de  volkeren  vervoert  wier 
den,  volgens  een  vereeuwdegewoon- 
te  der  Ingas,  na  een  verre  afgelegen 
gewed  in  Pm*.  Doch  Guainacapa ,  ver 
liefd  op  een  Quitofche  jongvrouw, 
hieid  een  geruime  tijd  huis  binnen  de 
ftad  Quito ,  en  een  prachtige  bruiloft 
metfijn  nieuwe  gemaelinne:  welke 
den  beruchten  Attahahba  baerde.  By- 

zonderlijk  zette  de  vader  'therd  op 
defen  zoon.  Weinig  voor  fijn  dood, 
maekte  hy  hem  koning  van  Quito; 
doch  Guajcar,  na  Guainacapaes  overlij- 

den, Hond  fijn  broeder  geenzints  toe 
de  bezitting  van  dit  nieuwelinx  ver- 
heerdeland.   In 't  vlakke  veld  Tome- 
hambahwerdenfe  elkander  een  vinni- 

ge fiag ,  drie  dagen  en  nachten  achter 
een.Navrefelijkbloed-ftorten,fchoot 
Attabaliha  te  kort ,  en  bleef  gevangen. 

Uit  d'hechtenis  ontfnapt,door  behulp van  een  omgekochte  vrouw  ,   ( ter 
wijl  Guajcars  hopmannen  en  krijgs- 

knechten haer  bevochte  zegen  met 
ktoefen  vol  chica  ,   tot  onbczuifde 
d'  o.ikenfchap  toe ,  begooten  )  maek- 

te fijn  onderzaeten  in  Quito  wijs :  hoe 
hy  ,  verandert  tot  een  Hang  ,  door 
een  klein  gat  uit  de  gevangenis  weg- 

kroop :  en  toe-zegging  kreeg  uit  den 
hemel  van  een  heerlijke  overwin- 

ningtegen Guafcar.    Het  verdichtfel, 
allenttialven  geiooft,  maekte  ieder 
gaende.  Stoutmoedig  dan  rukkenze 
den  vyand  te  gemoet.    De  voorige 
kans  verkeerde  :  Guafcar s  heir  bleef 
verflaegen ,  en  hy  zelf  binnen  Cufco 
gevangen.  Maer  zedert  Guajcar  door 
Attabaliha ,  en  Attabaliha  door  Pizar- 

rus aen k'ancgeholpen waeren ,  heeft 
Mango  Inga  haer  derde  broeder  't  rijk 
aen-gevaert  :  deed    geduurige  uit- 

vallen van  ontoegankelijk  gebergt  op 
deSpanjaerden :  en  liet  de  kleine  over- 
blijffels  van  Peru  fijn  zoonZairesTopa 
na  :  welke  zich,  geen  goede  uitkom  A 
uit  de  wapenen   beoogende  ,    den 
Spaenfchen  koning  onder- wierp  ,  op 
'tjaer  vijftien  honderd  zeven  en  vijf- tig: waer  mede  de  Peruaenfche  be- 

roerten ten  meerderen  deele  geftiit 
zijn .  Voorts  ter  zijde  van  Cufco  rijft  de 
bergCarwenga,  waer  op  kleine  too- 

rehtjens  ,  by  de  Peruaenen  zeer  hoog 
geacht ,  gebouwt  ftaen  ,om  rekening 
te  houden  des  zonnen  loops.  Tegen- 

woordig hebben  de  Spanjaerden  bin-  Jty&Ww 
nen  Cufco  vier  hoofd-kerken  :  en  lae-  S£Ï7öuf. 
ten  geenzints  roe,  dat  d' heidenen,  «.«W 
hetzy  oude  burgers ,  het  zy  deMiti-  geboim' maes,  (dienaem  draegen  de  verheer- 
de  volkeren  uit  haer  land  vervoert) 
den  Mocia,een  afgod,aen  wiens  dienft 
ten  tijden  der  Ingas  alle  verbonden 
bleven,mogen  eeren.  Vorders  bewoo- 
nen  de  Dominicaenen,  Francifcaenen, 
Augufiiniaenen  en  de  monniken  Mer- 

ced ieder  een  koftelijk  kloofter.  Doch 
't  gedicht  der  Jefuieün  overtreft  alle de  andere.  Meer  als  honderd  duizend 
Peruaenen  brengen  herwaerds  haer 
laerlijxe  fchatting.    In  de  valleyen 
rondom  deftad  worden  overvloedig 
beeften  geweyd.   De  tarwe,  allerJey 
kruid  entruit  flaegen  buiten  gemein 
wel.  De  goud  en  zilver-mijnen  grim- 
melen  van  zoo  veel  graeversnietals 
voor  defen ;  dewijl  demeefte  na  Po- 
tof  verhuifen.   Maer  belangende  de 
dienft,  in  voorgemeldezonnen-tem- 
pel  gepleegt ,  is  merkwaerdig :  dat  de Peruaenen  ,  die  andere  en  wederom 
andere  Goden  eer  bewefen ,  wanneer 
tot  Cufco  zich  nederfloegen ,  den  zon- 
ne,dd^er  genoemt  Tecebiracoce  ,y  oor 
d'opperfte  God  en  Schepper  moeften erkennen.hoewel  ondertulTchen  hoo- 

rnen, bergen, fonteinen  en  andere  din- 
gen ook  aenbaden.  Zy geloofdenjioe  Afgod  Cm , kort  na  de  zron d- vloed Co«j  de  zoon 

der  zonne  en  maen  ,  uit  het  afgelegen 
noorden  ,  na  Peru  fnelhjk  overvloog. 
-Sijn  licchaem  was  zondergebeente, 
en  hing  door  geen  zaemen-  voegfelen 
aen  malkander.  Hy  vulde  elders  de 
diepe  valleye :  wierp  de  bergen  over 
't  land :  en  verfchaften  den  ingezete- nen tot  onderhoud  wilde  kruiden  en 
wortelen.    Doch  ,  by  de  Peruaenen 
verongelijkt.veranderde  haer  vrucht- 
baere  boodem  in  dorre  zanden ,  en 
verjoeg  de  wolken  ,  ten  einde  nooit 
regen  nederviel.E  venwei,  met  mede- 
doogendheid  ingenomen  ,    opende 
fonteinen ,  ftorte  rievieren  en  beken 

uit 't  gebergte,  om  d 'akkers  te  bewae- 
teren.    Weshalven  een  geruime  tijd 
als  opperfte  Godzoolangge-eertis, X  x  tot 
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tot  Pachacama ,  infchelijx  van  de  zon-  I  die  eenige  waepens  in  de  pooten  vaft 

ne  en  maene  voort  géteelt ,  herwaerd  |  hielden.  Een  koninglijk  huis  befloeg 

overquani,  uit  een  zuidelijk  deel  des  i  d'opperfle  kruin  ,  gebouwt  uit  ftee- 
weeields.  Voor  defe  verdween  Con ,  nen  door  welke  goude  aders  liepen, 

als  zijnde  fwakker.  Pachacama  had  nu!  te  zameri  gehecht  met  kleevende 

dt  handen  ruim.  Hy  verandert  dan  J  jooden  -  lijm  aldaer  vallende.  Tot 

de  tnenfehen,  door  Co»  gefchaepen,  't  landfchap  Condefuyo  behooren  de 

in  meerkatten,  beiren,  leeuwen,  pa-  flrydbaere  volkeren  Chumbibilcas  en 

peiaeyen  en  vooras  allerley  vier-  Wbinasln  't  gewed  PomatambomzfkXr 

voeiie  gediert  en  gevogelt :  maektè  men  koftehjke  tapijten  van  fijne  wol- 
de  voor-ouderen  ,  uit  welke  de  te-  Ie  fchoon  geverft.  De  ftad  Francifco  « 

genwoordigeT(?r«tff»c»zijngefproo- 1  deVithria  leid  .in  de  rouwe  valleye  J 

ten  :  en  leerde  haer  de  aerde  bebou- 

wen. Waerom  hem  in  't  landfchap  Pa- 
chacama een  prachtige  tempel  wierd 

gedicht :  aiwaer  verfcheide  lngas  te 
meer  wilden  begraeven  werden  :  om 

dat  de  duivel ,  onder  de  gedaente  van 

een  afgrijfelijk  menfeh  ,  rum  zicht 
baer  veroonde  :  en  den  priefteren  op 

Vilcabamba  ,  bellooten  door  't  woed 

gebergte  Andes,  gchoorig  onder  't  rijk 
Andefuyo.  't  Viekke  luan  delOrovocit  i 

die  Spaenfche  naem  na  't  fijn  goud,  ' aidaer  overvloedig  gevonden  ,  en  is 
d'  hoofd  -  plaets  des  lands  Caravaya. 

Voorts  ten  ooften  van  Cufco  over  de- 
Andes  zijn  vele  en  groote  geweften. 

Valley 

Yucay. 

Qnvoinne- 

lijk  (lot. 

voorgeftelde  vraegen  '  antwoordê.  Om  de  zelve  te  ontdekken  ontzae- Doch  de  zonnen-dienft  binnen  Cufco  gen  de  Spattjaerdeu  geen  moeite  noch 

ging  zeer  plechrc'ijk  toe.  ïn  den  tem-  )  gevaer.  Tuflêhen  beide  lagen  woe- 

pelftondenhooge  ireeuefchavotten ,  l'fte  wildérniiïen ,  ontoegankelijktop- 

waer  op  de  offeraers  klommen  met  J  pen  en  ruig-bewaflehen  landeryen. 

'teerfte  krieken  des  daegs.  Ooit- (Zy  openden  eindelijk  vierwegender- 

vvaerd  gekeert  boogen  d'  hoorden  \  waerds.  d'1  erfte  loopt  door  de  val- 
neder  ,  heffen  d' handen  wijd  uitge-  leye  Paqualnz.  Tono  ,  een  dorp  in 

fpreyd  omhoog  :  fpraekenbinnens  't  midden  van  'tgebergt  :  voorts  na 
rriónds  geduurige  gebeeden  :  lever-  de  ilmom  Opotari ,  lanx  welke  de togt 

den  eindelijk  den  priefters  fchaepen  bekommerlijk  valt  wegens  dichte 

of  ook  kinderen  ten  flagting,  en  na  j  boffchaedjèn  en  fteiie  klippen.  Vol- 

'tverrich.  e  offer  eenig  zilver  of  goud.  f  gen  de  heete  en  niet  te  min  Jijftoch- 

Defe,  zullende  offeren,  vallen  ,roe-  j  tigedaelen  Abifca,  en  voorts  begroey- 

pen  zonder  ophouden  dengantfehen  (  de  woeftijnen  vol  ruicht  en  biefen, 

nacht  over  binnen  den  tempel  de  (  welke  't  verder  onderzoek  benood- 
zonneaen.  Jazommigefteekenhaer  i  zaekten  te  ftaeken.  De  tweede  weg 

d'oogenuit,  als  niet  waerdig den  zon  |  gaet  dertig  mijl  hooger  ten  zuiden, 

tebefchouwen.  Eindelijk  behouden  j  door  de  geweften  Cavinas  ,  Sandia, 

ze  een  gedeelte  der  fchenkaedje  voor  Camata  ,  en  Caravaya  na  Zama.  Op 

zich;  't  oveiige  wordinden  tempel,  }  'tjaer  vijftien  honderd  acht  en  dar- 

neve'ns  de  potten  vol  affche  van  ver-  I  tig,  trok  Peter  Anzurez  ianx  het  ge- 
brande kinderen  ,  begraeven.  Vijf  '  zeide  pad.  Uit  Zama  voort  -gezet 

mijl  zuidelijk  van  Cufco  leid  de  val-  j  vond  zeer  woefte  bergen,  dorre  wil- 

leye  Tucay  tuffchen  hoog  befneeuwd  j  dernhTen  en  dichte  boffchen :  geraek- 

'geberght  ,    onder   een    gemaetigde  ,  te  in  't  landfchap  Tacana  ,  en  voorts 
tot  de  rievier  Omnpalchas  ,   weder- 

zijds bewoont,  by  de  Cheriabonesen 
lucht ,  buiten  gemein  vermaekelljk 

Op  een  rotze  alhier  bouwden  d lngas 
een  niet  min  groot  als  onwinnelijk 

Hot.  De  rotze  was  omringt  met  ver- 

fcheide klippige  wallen ,  d'een  boven 
d'andere  ,  tuiïchen  welke  fchuine 
akkers  bezaeyt  wierden.  De  wallen 
Honden  behakt  met  beelteniffen  van 
leeuwen  en  ah  der  wreed  gedierte , 

Marquires.  Alhier  fette  hy  met  vlot- 
ten over ,  tegen  dank  der  Marquires, 

die  zich  te  weer  fteiden.  Doch ,  ver- 

mids  niet  ontmoete  dan  dorre  hei- 
den ,  trok  lanx  de  ftroom  op  waerds, 

bezichtigde  de  geweften  Motos  ,  Co- 
thabambaenChuquiabo  ,  enlïteerdena 

1  Col- 
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Collao.  Sijo  meefte  volk  was  vergaen 
door  ongemak  en  honger.   Zedert 
zijnandereoverrf'é'^^/d'j-na  deland- 
fchappen  ,   ten  ooften  wijd  en  zijd 
verfpreid  ,  gereift  door  Camata  ,  an- 
dere^door  Cochahamba.  Eindelijk  leg- 

gen lanx  de  zee-kuft  van  Peru ,  zoo 
verre  gehoort  onder  hethooge  recht 
binnen  los  Rey e s ,  de  volgende  have- 

nen ,   eilanden  en  hoofden.    Zuid- 

ooflelijk  van  d' uithoek  Aguja  doed 
haer  uit  deZuider-Oceaen  op 't  eiland 
jan  Roque  ,  buiten  met  klippen  om- 

ringt ,  binnen  duin-zandig,  zonder 
loof  of  geboomte,  vol  penguyns  ,  ge- 
voogelt  en  robben.  Midden  door  valt 

een  beek,  die 't  eiland  door-fnijd.  De 
haven  Malabrigo ,  qualijk  befchut  te- 

gen de  winden,  kan  by  groot  vaertuig 
niét  bezeilt ,  dan  in  kalmte.   Vervol- 

gens leggen  de  havenen  Guanape  en 
Santa ,  alvvaer  de  fchepen  uit  een  ver- 
fche  rievier  gewoon  zijn  water  in  te 
nemen,  Cafuzaen  Guarmayby  Peruae- 
nen  bewoont,  die  niet  hebben  dan 

houts  kooien.  Op  de  mond  der  reede 
Gaura  ftaet  een  fchoone  zout-panne : 

'tzout  wordgevonden  by  groote  har- 
de (tukken,  't  Eiland  Callao  befchut 

de  haven  voor  Lima,  Achter 't  hoofd 
Guano  fchuilt  't  eiland  Lobos.  De  ha- 

ven Sangallan  is  zeer  bequaem  :  wes- 
halven  lang  gezin -twift  wierd  on- 

der de  Spanjaerden ,  of  men  de  ftad 

los  Rey  es  alhier  zoude  ftichten .  d'Uit- 
hoek  Na/ca  verfchaft  een  veilig  be- 

fchut voor  de  fchepen.  d'  Haven  Ha- 
cari  geeft  aengenaeme  ververfching. 
Vorders  vallen  de  ftroomen  Oconna , 
Camana  en  Quilca  in  zee.  De  haven 
van  Arequipa  is  aen  de  mond  niet 
meer  dan  een  kleine  kille  bezet  van 

hoog  gebergt.   Tullen  en  Quilca  en  de 

ftroom  Tambopallaleid  't  eiland  Nuli, 
en  weinig  zuiderlijker  de  havenen 
Paracca  en  Pi/ca  dicht  by  malkander  : 
en  Iandwaerd  het  vlek  Tca,  alvvaer  de 
meefte  en  befte  Peruaenfche  wijn valt. 

Het  derde  gedeelte  van  Peruge- 
naemt  losCharcas  ,  en  zomtijds  ook 
na  d'  hoofd  ftad  de  la  Plata, Rootten 
noorden  tegen  'tland  gehoorig  onder 
de  hooge  vuurfchaer  binnen  los  Reyes, 
gefcheiden  door  dQÜQVïtrTambopal- 
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la:  'm  't  zuiden  gren  ft  het  aen  Chili, 
weftelijk  befpoeld  met  de  Zuid-zee, 
heeft  ooftwaerd  't  gebergte  Andes : 
beflaet,  onder  een  koudachtige he- 

mel, volgens  de  lengte,  ftijf  ander- 
half honderd  mijl,  en  een  boodem 

doorgaens  ondeugende  tot  zaey- 
land,  hoewel 't  vee  byzonder  fijn- 
wollige  fchaepen  ,  zeer  wel  tieren. 
Ten  tijden  der  Ingas  waeren  de  vemonM- 

fchaepen  buiten  gemein  vermeenig-  TgèZZ' 
vuldigt  ,  ter  oorzaek  Guainacapa  de  nigtefom 

onderdaenen  door  een  ftrenge  wet*'*1 verbond ,  jaerlijx  by  manier  van  tien- 
de het  vee  veldwaerd  te  jaegen,  om 

den  zonne  toe-gewijd  te  blijven  :  als 
hem  goed  dacht  ftelde  een  jagt  aen  : 
en  vong  zomwijl  veertig  duizend 
fchaepen  te  gelijk  voor  zijn  hof-ge- 

zin. Onder  de aerde  maeken  klei- 
ne bijen  een  bruine  en  zuurachtige hooning. 

Maer   om   te  komen  tot  de  be-   Be  weg 

fchry ving  van  los  Charcas  ,  wy  zul-  vm,  cfc0 
i  j      °    ,  ,        .  '       J  na  la  Paz. len   de   zelve   beginnen    uit  Cu/co, 
lanx  de  koninglijke  weg  ,  nae  het 
ftedeken  la  Paz  .     De  eerfte  plaets 
Mohina  leid  nevens  een  groote  poel; 
ter  (linkerhand   af  vertoond   haer 

'tpaleis  Quifpichance ,  alwaer  de  Span- 
jaerden ,  toen  Cu  jee  bemachtigden , 

veel  zilver  ,  goud  en  koftelijke  kle- 
deren vonden,  d'  Oude  vlekke  Urcos 

word  van  een  hooge  top  verre  ge- 
zien. De  weg  beftaet  uit  groote  ftee- 

nen  ,  met  cement  zamen-gevoegt; 
doch  loopt  voorts  door  rouwe  rot- 
zen  ,  tot  gemak  der  reizigers  ,  uit- 
gebikt  na  de  Tucay ,  waer  een  brugge 

leid.    Op 't  gebergt  bewoont 't  voik 
Cavinas  Üeene  huilen.    Haer  gebuu- 
ren  de  Canches  zijn  vernuftig,  goed- 
aerdig  en  arbeidzaem  :   teelen  veel 
tarwe ,  mais  en  fchaepen :  en  vangen 
overvloedig  vifch  in  de  ftroomen. 

Volgt  't  koude,  geweft  Canas  ,    ver- 
maerd  wegens  de  dorpen  Chiquana, 
Hatuncana ,  Horuro  ,  Cacha ,  en  byzon- 
dere  Ayabire ,  alwaer  meer  prachtige 
graeven  zijn  dan  huifen.    Ter  rech- 

terhand af  na  de  Zuider-  Oceaen  ver- 
fpreid haer  wijd  en  zijd  de  groote 

woeftijne  Parinacocha.  't  Gebergt  ron- dom duikt  onder  een  dikke  fneeuw  : 
de  daelen  hebben  diepe  moeraden. 

Xx  2  Aen 

I 

't  La» 

Canas. 
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Derde     Boek o 

Aen    't  begin  defer  wildernis   ont- 
moetmen  Chuquïngdx.  fterkfte  flot  van 

geheel  Peru  :    het  pad  derwaerds  is 
diervoegen  fmal ,  dat  geen  twee  men 
fchen    nevens   malkander    konnen 

Vlakte  el Collao , 

volk  Collao. 

Vervatte 

flad  Pucara. 

Haende  de  kruin  van  een  fpitze  berg , 

welker  voet  de  rievier  Abancay  be- 

fpoeit.  Vorders  boven  Horuro  woo- 
nen  de  Co/las,  volk-rijker  dan  eeni- 

ge  Peruaenfche  landaerd  ,  tuflchen 

\  gebergt  Ancles  en  E  evadas  in  een 
vermaekelijke  vlakte  ,  genaemt  el 
Collao.  De  inboorlingen  leven  by  de 

wortelen  Papas  ,  Oca  en  'czaed  Quï- 
nua,  niet  ongelijk  den  rijs.  De  mays 

word  van  elders  haer  toe -gevoerd. 

Zy  zijn  tamelijk  vernuftig:  hadden 
ook  voor  der  Spanjaerden  aenKomft 

kennisvan  'shemels-loop:  noemden 
't jaer  marl ,  den  maen  allefpaauexe  en 

de  dag  auro.  De  ftad  Pucara  was  al- 
hier eertijds  dicht  bewoond  :  tegen- 

woordig valt  niet  te  zien  dan  ver- 
valle  muuren  van  groote  huifen  en 
fwaere  menfchen-beelden  uit  fteen. 

Voor  d'hoofd-plaetsin  elCollao  wierd 

gehouden  Hatuncolla.  Tuflchen  dit 
Pucara  leggen  de  dorpen  Nica/10  en 

Xulhca.    Doch   van    Ayabire    voor- 

zelf  fmaekt  noch  bitter  noch  brak  3 

maer  is  echter  wegens  drabbigheid 
niet  drinkbaer.  Verfcheide  eiian  den, 

overTiticaca  verfpreid,  ftrekten eer- 
tijds tot  berging  van  de  voornaemfte 

gaen,  en  duurt  drie  mijl:  thans  volgt  j  goederen  ,  die  de  volkeren  rondom 

een  fteile  opgang  na  de  flerkte ,  be-    by  haer  niet  vertrouwden  in  de  dor- 

pen lanx  de  weg.  Hier  waflchen ze- 
kere biezen  totora  ,  dienflig  tot  ver- 

fcheide gebruik;  want  het  is  gezond  J 
voedzel  voor  verkens  en  paerden , 

ja  menfchen  zelfc  Voorts  dekkenze 
met  't  zelve  haer  huifen  :  branden  het 
aen  den  haerd :  en  vlechten  uit  totora 

fchuiten.   Maer  't  geen  ten  hoogften 
te  verwonderen  ftaet  :    de  Vros  een 

gantfch  beeftelijke  landaerd  maekten 
van  totora  vlotten  ,  die  zy  aen  mal-  d kander  bonden  ,   waer  op  dorpen 

ftichteden ,  welke ,  na  de  wind  waey- 

den,  heen  en  weder  dreven.  'tMeir 
voed  overvloedig  vifch  en  byzonder- 
lijktweederhande  zoort  ,  te  weten 
y«dtf * fmaekelijk  ;  doch  ongezond, 

en  bogas  graetig  ;  maer  kleinder  en 
van  b.ter  voedzel.    Hier  fwemmen 

infcheiijx  groote    meenigte   water- 

ganzen  en  endvogeis.    Als  de  Peru- aenen  iemand  willen  onthaelen ,  ftel- 
lenze  een  jagt  (zy  noemen  het  chaco  ) 
aldus  aen  :  zy  flaen  een  ruime  kring  JJ 

noemd  loopt  een  weg  boven  't  meir    op  de  vlotten  baljas :  roeyen  tot  mal 

TiticacatiSL  de  dorpen  Ajfillo  en  Ajfan-  \  kander  :  en  grijpen  't  beflooten  ge 

Goud-rijke 

ftroorh  Ca- 
ravaya. 

Befchn) 

ving  van V 

ticc.ca 

garo ,  buiten  gemein  vee-rijk  en  leef- 

tochtig.  De  rievier  Caravaya ,  voort- 

vloeyende  uit  d'Andes  ooftwaerd  na 
de  ftad  Juan  del  Oro,  leevert  veel  en 

fijn  goud ,  niet  zonder  groot  verlies 

van  menfchen ,  wegens  d'ongezond- 
heid  der  plaets.  't  Meir  Titïcaca  be- 

fproeyt 'tgeweft  el  Collao  ten  noor- 
meir  Ti-  «jeu;  ooftelijkleid  'tlandfchap  Oma- 

fuyo  ,wei\:elï)kCbuquito  en  zuidwaerd 

Chuquiabo.  't  Meir  heeft  tachentig 

mijl  in  d'ommegang ,  en  op  verfchei- 
de plaetfen  zoo  veel  vademen  diepte, 

weshalven  by  verwaeyd  weder  holle 
baeren  maekt.  In  dit  meir  yloeyen 
tien  fwaere  rivieren  :  door  een  uit 

voogelt  met  d'  handen.  Voorts  de 

gezeide  waterloofing  uit  Titïcaca  ein- 
digt eindeüjk  in  een  kleinder  meir 

Aulagas,  infcheiijx  vol  onbewoonde  i 

eilanden.  Men  vind  nergens  eenige  l 

uitwatering  van  dit  meir.  De  natuur- 
kenders  houden  't  daer  voor,  dat  zich 
door  onder-  aerdfche  gooten  met 

een  ftroom  vermengt  ,  wiens  oor- 

fprong  onbekend  blijft,  hoewel  ge- zien word  in  de  Zuid-zee  te  ftorten. 

Chuquito,  ten  wreften  van  Titïcaca,  ver- 
toond op  een  vee-rijke  boodem  de  < 

dorpen  Xuli ,  Acos ,  Pomata  en  Zepïta. 

De  Spanjaerden  hebben  hier  ver- 
fcheide kerken  gefticbt :   en  vele  tot 

loofing,  welke  diep  is  ,  doch  niet  j 't Roomfche geloof  gebragt.  Vervol 

breed,  loopt 't  water  weg.  De  ftroom  )  gensontmoetmen  't  dor  pGuaqui,  en 
valt  hier  zoo  geweldig,  datmetgeen  de  vermeer  de  vlekkeT/aguanaco,  zen 

fchuiten  bevaeren  kan  worden.  Een    doverkant  des  uitloofings  van't  meir 
ftroo-brugge,  drijvende  op  de  vloed , 

geeft  een  veilige  over-togt.  't  Water 

Titïcaca.    Omtiend    de  voornaem- 

fte huifen  leid  een  heuvel ,  op  fter- 

ke 
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ke  muurcn  te  zamen-gebragt  door 
menfchen- handen.  d' Eerde  vlakte 
des  heuvels  draegt  twee  fteene  men- 

fchen beelden  ,  niet  min  verwonde- 

rens-waerdig    wegens   ongemeine 
groote  ,  als  gaedeloofe  kond.     De 
beelden  vertoonen  lange  klederen, 
van  geheel  ander  maekfel  als  de  Pe-  , 

ruaenen  gewend  zijn  te  draegen  :  heb- 

ben vreemde  vercierfelen  op  't  hoofd. 
Achter  verheffen  haer  fwaere  muu- 

raedjen  van  een  vervallen  paleis,  aen- 
zienelijk  door  een  vereeuwde  oud- 

heid. Nergens  in  Pm*ftaen  zoo  veel 

gedichten  ,  weike  voor  alle  geheu- 
genis  gebouwt  zijn.    Ten  laetften 

komtmen  door   't  dorp  Viacha  ,  de 
vlakte  Guarina  en  vlekke  Laxa  ,  tot 
Neuftra  Sennora  de  la  Paz ,  anders  ook 

genaemt  Pueblo  Nuevo  ,   of  ook  na 

't  landfchap  Chuquiaho.  Defe  dad,  ge- 
legen tuflchen  't  gebergt  in  een  kleine 

valleye  vol  fonteinen  ,  fruit-boomen, 
weiden  en  maiz- landen,  word  van 

een  verfche  beek  befproeyt.  't  Land- 
fchap  Chuquiaho  zelf   (zoo  veel  ge- 

zeid  by  de  Peruaenen  als  erfenis  van 

goud)  heeft  rijke  goud-mijnen,  goe- 
de zout-pannen  en  getemperde  lucht: 

behalven  van  't  begin  der   winter - 

maend   tot   d'  aenvang  des   lente  , 
als  wanneer  de  geduurige  regen  ge- 
vaerlijke    zinkingen    en   fteekende 

lenden-pijn  veroorzaekt.  d'Ingezete- 
nen,  klein  van  vernuft  en  moed,  plag 

ten  eertijds  geduurende  de  zomer- 
maenden  naekt  te  gaen.    Twee  en 
twintig  mijl  boven  la  Paz  leid  het  vlek 

Copavacanaby  Peruaenen  bewoont ,  al- 
alwaer  een  Lieve  vrouwe  beeld  de 

zelve  wonderen  doed,  volgens 't  ge- 
tuigenis der  Spanjaerden  ,  die  't  eer- 

tijds omtrend  loannes  Anachoreta  ver- 

richte ;  want ,  als  defe  eenige  weeken 
van  huis  trok,  zette  een  brandende 

kaers  voor  het  beeld,  die  geduuren- 
de fijn  af-wefen  niet  verminderde. 

Doch  nevens  't  gezeide    Copavacana 
leid  de  valleye  Caracato,  vermaerd 
door  de  beften   Peruaenfche  wijn 
dokken.    De  voorval  welke  't  land- 

fchap Chuquiaho  ,    op  't  jaer  vijftien 
honderd  een  en  tachtig ,  beleefde ,  is 
zeer  gedenk.waerdig.  De  grond  van 

't  dorp  Angoango  ,  bewoond  by  be- 
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ruchtetovenaers,  begon  fchielijk  te 
fw ellen  :  d'aerde liep  voort,  gelijk 
een  in  gebrooken  zee,  bykanstwee 
mijlenverre:  over-flolpte  dehuifen 
onder  't  zand:  en  damde  een  naby- 
gelegen  meir  gantfchelijk  toe.  Acht 
jaer  voor  defe  vreefelijke  aerd-bewe- 

ging  ftond  't  Engelfche   graeffchap Herefordvevbacft  wegens  diergelijke 
onheil.    Niet  verre  van  't  ftedeken 

Ledhurg,  rees  d'heuvel  Marcley-hill,  *Uookhy 
gelijk  als  uit  den  flaep  gewekt ,  fchie-  Lcdbtir&- 
lijk  op  tot  eenyzelijke  hoogte:  be- 

groef al  wat  voor  quam  in  on-nafpeur- 
lijke  afgronden  :  en  loeyde  diervoe- 

gen  volle  drie  dagen  :  dat  ieder  d'hai- 
ren  te  bergen  ftonden.    Wat  vorder 
belangt  de  weg  uit  la  Paz  tot  de  ftad 
Plata,  de  zelve  loopt  aldus:  te  we- 

ten over  de  dorpen  Hayohayo,  Siqui- 
ficaenCaracollo  na 't  landfchap  Paria  , welkers  vlekken  meed  lanx  de  water- 

loofing  des  meirs  Titicaca  leggen ,  al- 

leenlijk eenige  weinige  naderen  't  ge- 
betgzeAndes.  LaPlata,  (anders  ook    mg  va* 

genaemt  na  't  gewed  Chuquijaca  wel-  %££•** 
ker  hoofd-plaets  is)  bcflaet  ,  onder 
gemaetigden   hemel  ,  een   boodem 
vruchtbaer  tot  alierley  gewafch,  en 
byzonder  van  tarwe,  garft  en  wijn- 
gaerden.  Binnen  defe  ftad  word  de 
hooge    vuurfchaer  van    los  Charcas, 

't  derde  Peruaenfche  deel,  gefpan- 
nen.  Nergens  in  geheel  Peru  rijker 
Spanjaerden  dan  luer  :  alzoo  uit  de 

naeft-gelegene  zilver  mijnen  onge- 
looflijke fchatten  by  een  fchrapen. 

d'Hoofd-kerk  is  't  pronk-cieraed  van 
la  Plata.    De  Domimcaenen  ,  Minder- 

broeders zn  monniken  de  Merced  be- 

woonen  kloofters  ,  aen  welke  geen 

kodenfpaerden.  De  oude  ingezete- 
nen der  land-ftreek  rondom  de  ftad 

waeren  de  Charcas  en  Carangues  ,  bei- 

de ürijdb^Qr:.  d'Ingas  haeldenonwaer- 
deerlijke  fchatten  zilvers  uit  de  na- 

buurige  my  nen  tot  Porco ,  by  tien  dui- 
zend  graevers   geduurig   bearbeid. 

Stijf  acht  honderd  Spanjaerden  bezit- 
ten vermaekelijkeluft-huifen  enfvva- 

re  bouweryen,  nader  en  verder  aen 
la  Plata:  en  meer  dan  feftig  duizend  staAlarld. 

Peruaenen  brengen  herwaerds  jaer-  iii.t'zeer 
lijxe  fchatting.  Achtien  mijl  ten  we- 

den van  Plata  leid   Potofi:  (by  den 

X  x  3  Span- 
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koud  en 
rvaerom. 

Waerom 
volk-rijk 

en  leef- tochtig  f 

e>uik- 

züver  mij- 
nen tot  Gu- 

ancavilca. 

Ternaert' 

fchequik- 
z.il  ver  hoe 

gevonden  ? 

Spanjaerden  geheeten  de  kaizerlijke 

ftad)  aen  de  voed  des  bergs  eveneens 

genaemd ,  op  een  barre  boodem ,  on- 
der een  koude  hemel ,  hoewel  flechts 

een  en  twintig  graeden  ten  zuiden 

der  middag  lijn.  De  koude  ontftaet 

uit  d'  hooge  verheevendheid  des 
lands,  weik  bloot  legt  voor  de  kille 
winden  tomahavï  ,  die  jaerlijx,  van 

bloey-  maend  af  tot  d'herfft  ,  guur 
door waey en .  Maer  hoewel  de  dorre 

grond  nooyt  vruchten  draegt,  noch- 
tans heeft  geen  Peruaenfche  plaets 

meer  overvloed  van  allerley  leeftogt 

enlekkernyen.alsdefe.  De  markten 

ftaen  gevuld  met  fruiten  ,  ingezulte 

fpijfen ,  maiz  ,  papas  ,  tarwe  zuiker- 

gebak,  en  alles  't  geen  de  noodzae- 
kelijkheid  of  welluft  zouden  verei- 
fchen :  ter  oorzaek  herwaerds  van  al- 

le kanten  toe -vloeyen  ontelbaere 

koopluiden  om  't  zilver  ,  behalven 
de  Spaenfche  huifgezinnen  meer  als 

vijf  honderd  flerk  ,  en  ruim  vijf 

tig  duizend  Peruaenen  ,  onder  Potoft 

gehoorig. 
De    quik- zilver -mijnen  Guanca- vilca ,  buiten  de  ftad  Guamanga  ,heb 

ben  groote  gemeinfchap  met  Potoft: 
alzoo  het  quikzilver  tot  zuivering 
van  het  zilver  by  zondere  in  vloeying 

heeft ,  en  dieshalven  in  groote  me- 

enighte  vervoerd  word  nae  Potoft. 
d'  Oude  Peruaenen  floegen  nooit  acht 

op  het  quikzilver;  want  zy  fochten 

alleenlijk  onder 't  gebergte  Guanca- 
vilca  in  mijnen  wonderbaerlijk  dool 

hofs    gewijs  gegraeven  ,   't  vermi lioen  ,  om  't  lichaem ,  volgens  ver- 

eeuwde  gewoonte  ,  te  fchilderen  : 

zulx  van  't  quikzilver  ,   verborgen 

in  het  vermilioen ,  geen  werk  maek- 

ten.  Zelfquam  't  quikzilver  tot  ken- 
nis der  Spanjaerden  niet ,  dan  eerft 

op  'tjaer  vijftien  honderd  zeven  en 

feftig  ,  by  dufdaenige  toeval.    Een 
Portugees  Henrik  Garces  ontflng  een 

ftuk  van  'tgezeide  berg- werk  :  {de 
Peruaenen  noemen  het  Limp :)  en  be- 

kennende, hoe  vermilioen  en  quik- 
zilver in  een  ftofFe  beflooten  lag  , 

reifde  na  de  voornoemde  mijnen , 

en  trok  aldaer  't  quikzilver  van  het 
vermilioen  af.   Het  geheim ,  rucht- 
baer  geworden  ,  maekte  verfcheide 

Spanjaerden  gaende  :  die ,  nevens  een 

merkelijk  aental  Peruaenfche  flae- 
ven  ,  haer  huifvefting  namen  by  de 

mijnen  Guancavilca.    De  voornaem-  H 
fte  mijne  Amador  Cabrera  ontleend  m 

defe  benaeming  van  den  eigenaer ,  di. 
dewelke  d' ontdekking  moeft  dank 
weten  aen  een  Peruaen  Mavincopa. 
De  mijne  is  een  harde  rotze,  geheel 

met  quikzilver  door- toogen  ,  lang 
tachentig  roeden  en  half  zoo  breed, 

ondergraeven   tot  zeventig   mans- 

lengten.     Niet  meer  als  drie  hon- 
derd mijneerders   konnen  gelijke- 

lijk arbeiden.  Cabrera  verkocht  zijn 
recht  voor  derdehalf  honderd  dui- 

zend dukaeten  ;  doch  betrok  den 

kooper  zedert  voor  recht ,  alzoo 
bewijs  inbragt  ,  dat  vry  boven  de 
helft  bekocht  was  ;   want  de  mijne 

wierd  gefchat  op  tien  honderd  dui- 
zend dukaeten.    Terwijl  defe  ding- 

tael  voor  iecht  hing,  quam  tot  Gua- 

manga de  gezach -hebber  Peter  Fer- dinand  de  Valafco  uit  Mexico  ,   die 

aldaer  geleerd  had  ,  hoe  het  zilver 

door   quikzilver   wierd  gezuivert. 
Weshalven  na  Potoft  reift  ,  ten  ein- 

deeen proef  nam ,  of  het  ook  aldaer 

gelukte.  De  proef  gelukte.   Zedert 
wierd  het  quik-zilver  te  fcheep  op 

Arïca  gevoert,  en  voorts  te  land  na 
Potoft.    De  Spaenfche  koning  trekt 

jaerelijx -uit  Guancaruilcaes   mijnen, 
buiten  alle  onkoften ,  weinig  minder 
als  tien  honderd  duizend  guldens 

voor  fijn  gewoonelijke  vijfde  deel. 
Het  verdient  voorts  een  nader  on- 

derzoek ,   hoe  't  quik  -  zilver   van 
't  vermilioen  word  afgetrokken.  Het 

was  geen  wonder,  dat  zulx  tot  ken- 
nis quam  van  den  voorgenoemden 

Henrik  Garces  ;    alzoo   Spanje  ,   en 

byzonder   't  koningrijk   Andaluzia, 

zelf  ten  tijden  der  oudfte  Room- 

;  fche  kaizaren  ,  veel  vermilioen  le- 
verden.  Dit  hieldenze  in  zeer  hoo- 

ge waerdigheid.    Iaerlijx  quam  tien  , 

duizend  pond  na  Romen  over ;  doch  > 
in  fteen  ,  zoo  als  begraeven  was  , 

en    verzegelt  :   ten  einde  niemand 

eenig  ftuk  mogte  af-breeken.   Men 
beftreek  met  't  vermilioen   de    lip- 

pen der  zeegepraelende   veld-hee- 
ren ,  en  zelf  van  d'  afgod  Jupiter. 

Maer 
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Maer  d'  afzondering  van  vermiljoen 
|  en  quik-zilver  gaet  aldus  toe.  Men 
r  floot  den  berg  -  fteen  te  morzelen , 
en  fteltze  in  een  dicht  toe-geflopte 
pot  op  een  flerk  vuur.  De  fteen  fmel- 
tende,  fcheid  het  quik-zilver  van 
'tvermilioen  :  welk  onderde  damp 
des  vuursuit-waezemtna boven,  ter 
tijd  eenig  hard  licchaem  ontmoet, 
aen  welk  verftijfd  vaft-  kleeft  :  of 
indien  niet  ontmoet,  trektzoo  lang 
opwaerds,  tot  door  koude  flremt: 

geftremt  valt  het  neder.  Maer  'tquik- 
zilver  blijft  in  de  potten ,  die  niet 
mogen  geopent ,  ten  zy  eerfl  voi- 
koomen  koud  zijn  :  anderfints,  wan- 

neer warm  waeren  ,  zoude  't  quik- 
zilver  vervliegen,  en  denbyflanders 
aen  een  haeflige  dood  helpen ,  of  ten 
minflen  alle  tanden  uit  den  mond 
doen  vallen.  De  mijneerder  Rodrigo 
sfeToresvcnd  een  voordeelige  brand 
tot  de  voornoemde  fmelting ;  want, 
daer  te  vooren  ongemein  veel  houts 

verflookt  wierd ,  verrichte  hy  't  zel- 
ve met  welnigkho ,  een  ge waich  niet 

ongelijk  de  itorfè  der  vyge-korven, 
welk  't  Peruaenfche  gebérgt  over- 

vloedig levert.  'tGefmoke  quik-zil- ver word  in  ledere  zakjens  vervoert, 

't  Gebruik  des  zelfs  ontrend  't  zilver 
beflaet  op  dufdaenige  wijze.  De  zil- 

ver-fteen  word  eerfl  tot  gruis  gemae- 
len  :    door  een  teenis  van  kooper- 
draed gezift :  en  alzoo  in  ketels  bin- 

nen een  vuur-ooven  geworpen  met 
gelijk  ge  wigt  zout,  om  de  vettigheid 
der geilam pte  floffe  te  verbyten ,  ten 

einde 't  quik-zilver  geklenfl  door  een 
kanifas-doek  te  beter  het  zilver  vat- 

te. Thans  roerenze  alles  door  mal- 
kander. Het  is  verwonderenswaer- 

dig ,  hoe  zommige  berg-florTen  ,  veel 
zilver  uit  leveren ,  zonder  veel  quik- 
zilver  :  anderein  het  tegendeel  veel 
quik-zilver  verdoen,  en  geven  ech- 

ter weinig  zilver :  andere  verquiflen 
luttel ,  en  brengen  ook  luttel  zilvers 
voort.  Eer  devuur-ovens,  hoedani- 
ge  tegenwoordig  ron  dom  Pot  o  ft  ftaen , 

waeren  gevonden,  wierd 'tgeftoote 
zilver-fleen,  in  bakken  met  't  quik- 
zilver  verfcheiden  reifen  gekneed  tot 
groote  ballen,  ter  tijd  het  een  met 
c  ander  vereenigt  was.    Twintig  da- 

toebereyt  • 

RU.  g^j 
gen  bragtenze  aen  dit  werk  zoek. 

Doch,  oordeelende 't  vuur  een  ge- 
fwinder  behulp  j  om  't  quik-zilver 
met 't  zilver  te  doen  mengen,  wier- den d  ovens geftelt  onder  ileenever- 
welffels.  Men  ftookt  alhier  een  zacht 
vuur,  geduurende  fes  dagen  :  binnen 
welke  tijd  't  quik-zilver. fijn  verrich- 
j  ting  volbrengt.  Thans  maelenzehet een  en  ander  in  een  tobbe  vol  waters , 
niet  ongelijk  de  manier  omtrendhet 

breeken  des moflsr'zaedsonderhou- 
den.  't  Zilver  en  quik-zilver  blijft  als   Hoe  bet 
zand  op  de  grond  leggen:  welk  we-  * 
derom  in  water  bakken  af  fpoelen: 
zulx  d'aenklevende  drek   verüeft , 
hoewel  by  den  gefcheiden  drek  altijd 
eenig  zilver  blijft,  welkten  iaetften 
na  zoeken.  Maer  wanneer  nu  'tge- 
zuiverde  zilver  en  quik-zilver  begind 
teglinfleren  ,  douwenze  beide  door 
een  doek  :  zulx 't  quik-zilver,  niet 
vereenigt  met 't  zilver,  uitvloeyt,  en 
't  zilver  gelijk  een  bal  binnen  de  doek 
blijft,  behoudende  alleenlijk  eenfe- 
fte  gedeelte  ;  want  een  klomp  van 
feftig  pond  geeft  door-gedrukc  vijftig 
pond  quik-zilver:  't  zilver  haeltniet 
meer  dan  tien  ponden.  Dit,  gekneed 
tot  de  gedalte  eens  pijn  appels  bin- 

nen hoi  ,  word  geleid  in  een  flerk 
vuur ,  o  verdekt  met  een  aerde  vorm, 
niet  ongelijk  de  zuiker-brooden  :  op 
de  vorm  flookenzejïouts-  kooien. 
Door  de  kracht  des  vuurs  waezemt 

'tquik-ziiver  tegen  de  kruin  van  de 
vorm,  aen  welke  drabbig  kleeft:  en 

aldus  ontfangtmen  't  befte  quik-zil- 
/  ver  .'t  Zilver  behoud  de  zelve  gedaen- 
te  eer  in  tvuur  quam;  doch  verlieft 
een  vijfde  deel  des  gewigcs ,  en  is  vol 
gaten,  eindelijk  tot  langachtigefta- 
ven  ,  ieder  fes  en  feftig  marken  fwaer, 
gegooten  :  komt  terproef:  enmoet 
diervoegen  fijn  wefen,  dat  nietkan 
worden  verwerkt ,  ten  zy  in  munt- 

j  flof vermindert.  De  zilver-proef  gaet   zilver.. 

I  merkwaerdigtoe.  Debeziender  van  Poef™s*k. 

|  'skoninx  wegen  tot  Potofi  knipt  uit  *  '  *" 
ieder 'flaef  een  flukjen  :  welk  weegt, 
enfmelt  in  potjeiis  vol  afch  van  ge- 

brande beenderen.  ■  't  Loot,  onder 
zilver  gemengt ,  verdwijnt  tot  rook : 

kóoper  en  tin  fcheyt  haer  :  't  zilver 
I  alleen  blijft  alseen  gloeyende  kool: en, 
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pen  der  z.il- ver-fteen  in 
moolens. 

en,  fchoon  'tpotje  het  onderfle  bo- 
ven gekeert  word  ,  loopt  niet  een 

druppel  zilvers  uit.  Eindelijk  weegt 
de  beziender  elk  ftukjen,  by  de  kaers 

niet  gewigtjens,  die  geen  twintigfte 
gedeelte  van  een  aes  haelen.  Na  dat 
4eder  ftukje  min  of  meer  verlooren 

heeft  by't  fmelten  ,  flaethy  de  waer- 
dyeop  de  (laven.  Hoe  fijnder  zilver, 

hoe  min  gewigts  in  't  vuur  quijt-ge- 
raekt.  Vorders,  gaet  het  aldus  toe 

met  't  ftampen  •  der  zilver-fteenen. 
Zommige  worden  gemaelen  in  ros- 
moolens,  door  paerden  om-getrok- 

ken ,  andere  in  water-moolens  -.bei- 
der getal  tot  Potofi  en  Tarapaia   is 

mtfiam-  groot.    De  twee  en  twintig  water- 
molens, welke  de  valleye    Tarapaia 

vier  mijl  boven  Potofi  heeft,  ftaenop 
een  fnel- vlietende  rievier :  gaen  met 
fes  ,   twaelf  of  veertien  ftampers  in 
metaele  mortieren  dag   en   nacht. 

Lanx  't  meir  Potofi zijn  diergelijke  ge 
bouwt,  ten  gecale  van  acht  en  veertig; 

maeropgegraeve  vyvers,  drie  vade- 
men diep ,  groot  duizend  zeven  hon- 
derd roeden  in  d' omtrek.  Elk  heeft 

een  fchut  fluis,  waer  door  't  water  bin- 
nen valt  uit  't  meir,welkgroote  fchuu- 

ring veroorzaekt,  endoor  defchuu- 
ring  een  bevveeging  der  ftampers.  De- 

wijl nu  Potofi  fchaerfch  water  heeft, 

en  naeuwelijx  ander.als  't  geen  by  de 
drie  winter-maenden valt,  zoo  bid- 

den de  ingezetenen  hier  om  regen, 

gelijk  elders  om  een  vruchtbaeren 

oogit.    Voor  d'  aenkomll  der  Span- 
jaerden  fmolten  de  Per uaenen\  zilver 
onder  fchaepen-drek  gemengt ,  het 

zy 't  zilver  uit  de  rievieren  verzae- 
melden  ,   het  zy  de  zilver -aderen 
hakten ,  het  zy  de  lofTe  {tukken  te 

zamen  bragten ,  'm  ioïnelfen  guay  ras 
genaemt  op  d'hoogfle  toppen  gemet- 
zelt,  meteen  open  mond  zuidvvaerd, 

waer  by  de  wind    in-fpeelde,   en 
't  hout  vlammende  hield.  Het  is  een 
verborgendheid  der  natuur,  datzom 
mig  zilver  niet  kan  fmelten  door  vuur 
met  blaes  balken  aengewaeyd ;  maer 

alleen 't  welk  de  wind  levendig  houd. 
Berg  Potofi  Wat  belangt  de  vermaerde  berg  Po- 

tofi,  'm  't  geweft  Charcas,  is  donker- 
rofch,  en  rijft  boven  d' omleggende 
toppen  na  de  wijze  van  eenzuiker- 

Vreemde 

forneijen 

guayraf. 

Verborgen; 
beid  des 

zilvtrs. 

béedaem 

brood.    Een  kapelle  beflaet  den  op- 

perften kruin,  werwaerdseen  moei- 
jelijke  opgang  leid,  hoewel  ook  te 

paerd  kan  bereeden  worden.  d'Hoog- te  maekt  uit  duizend  fes  honderd 

vier  en  twintig  roeden  ,  of  ruim  een 
vierendeel  mijls.    Aen  de  voet  des 
bergs  verheft  zich  byna  tot  halver 
weg  Guaina  Potoh ,  dat  is  de  Jonge  Po- 

tofi :  lanx  welke  de  flad  Potofi ,  be- 
woond by  Spanjaerden  en  Peruaenen , 

twee  mijlen  in  de  rondte  beflaet.  De 
kerk  en  't  kloofter  van  Dominicaenen 
maeken  de  plaets  zoo  zeer  niet  aen- 
zienelijk ,  als  wel  de  groote  tóevloei- 
jing  der  handelaers.  Toen  de  Ingas 
Peru  beheerfchten ,  waeren  de  zilver- 

mijnen  tot  Porco  zeervermaerd.  De 
Spanjaerden  vonden  eerft  op  Guaina 
Potofi  los  zilver  ,   beflooten  binnen 

fteenachtige  beurfen  ,  en  naderhand 
de  rijke  zilver -aderen,  binnen  den 

grooten  potofi  fchuilende.  d'  Ontdek- 
king ging  aldus  toe.  Een  Peruaen  Gual- 

pa  bearbeide  de  mijnen  toiPorco.\Gz- 
viel,  datterjagt  eenig  wild  vervolg-, 
de ,  welk  by  den  fteilen  berg  Potofi' 
opvloog.    De  fteilte  ftuite  fijn  loop. 
Maer  alzoo  de  berg  begroeyt  ftond 

met  de  ruichte  quinua ,  greep  hy  d'ee- 
,ne  tak  voor  en  d' andere  na ,  om  op- 
waerds  te  klauwteren.  Ten  laetften 

rukte   hy  een  ftruik  quinua  uit  de 
grond,  aen  welkers  wortel  een  groote 

klomp  zilver  vaft  hing.   't  Gat  ont- 
dekte een  rijke  zilver-ader.    Gualpa 

nam  ettelijke  Hukken  'thuifwaerd, 
die  gefmolten  'talder-fijnfte  zilver 

I  uit  -  maekten.  Weshalven  heimelijk 
!  d' ader  bereide,    en  groote  fchatten 

bequam.  Doch  hykonde 't  werk  zoo 
dicht  nietbefteeken,  of'twierdten 
deele  gemerkt ,   byzonder  by  fijn 

buurman  Guanca  geboortig  uit  de  val- 
leye Xauxa.  Defe  dan  kreeg  eenige 

lucht :  alzoo  Gualpaes  ftaet  dagelijx 

verbeterde,  en  grooter  zilver-ftae- 
ven  verhandelde,  als  tot  Porcogegoo- 
ten  wierden.  Hy  fpreekt  hem  dies- halven hier  over  aen.  Ten  laetften 

't  hooge  woord  quam  daeruit.  Gualpa 
neemt  Guanca  tot  mergezel.  Zy  ver- 

deden onderling  den  buit.   Gualpa 
zoude  d' ader,  zedert  de  Rijke  ge- 

naemt ,  behouden  ,  en  Guanca  een 

an- 
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andere ,  tegenwoordig  geheeten  na 
Diego  Centeno.  Niet  lang  quamenze 
over  een  ;  want  alzoo  Guanca  veel 

werks  vond  aen  fijn  ader  ,  ter  oor- 
zaek  der  hardigheid  ,  en  geen  deel 

rnogt  krijgen  met  't  geen  Gualpa  be- 
quam  ,  maekt  hy  de  zaek  bekend 
aen  fijn  Spaenfche  meetter  Fillaroel. 
Defe  (liep  hier  niet  op.  Men  bevond 

't  aenbrengen  waerachtig.  Villaroel 
dan  verkrijgt  by  de  wet  tot  Porco  et- 

telijke roeden ,  om  voor  zich  te  bear- 
beiden ,  mits  betaelende  aen  den  ko- 

ning ,  volgens  gewoonte,  't  vijfde 
gedeelte :  en  bleef  alzoo  eigenaer  der 

mijne  Centeno.  d'Aenteikening  der 
ontdekte  rijkdom  van  Potofi gelchie- 
de  op  den  een  en  twintigfte  van  gras 
maend  desjaers  vijftien  honderd  vijf 

en  veertig.  Kort  hier  na  wierd  gevon- 
den de  zilver-ader  delEflanno ,  onge- 

mein  rijk;  doch  befwaerlijk  te  grae- 

ven  wegens  hardigheid.  In  d'eerfle 
ader,  door  G^^na-gefpeurt,  daet 
het  zilver  van  de  grond  des  aerdrijks 
kams-gewijs  recht  opwaerds ,  beflaet 
drie  honderd  voeten  lengte,  en  dar- 

den breedte :  op  de  diepte  van  feflig 

mans  hoogte  begint  het  zilver  te  min- 
deren. De  Pe ruaenen  verhaelen ,  hoe 

cl'Ingas  op  Potofi  eertijd?  begonden  te 
^rae  ven ;  doch  't  werk  lieten  deeken , 
ter  oorzaeck  de  mijneerders  een  ver- 
vaerlijk  gefchreeuw  hoorden  \flaekt 

%y  luiden  met  't  geen  beezig  zijt  :  de 
(chatten  ,  alhier  verborgen  ,  zijn  be- 
waerdvoor  een  volk  uit  vreemden  lan- 

de. Defe  mijnen  leveren  weekelijk 

voor  's  koninx  vijfde  deel  veertig 
duizend  dukkenzil  vers,  elkdukge- 
fchat  op  dartien  reaelen  en  twaeif 
duivers,  de  reael  gerekent  tegen  acht 
en  veertig  duivers.  Hier  by  word  niet 

getelt  't  zilver  welk  verdonkert  wort, 
't  geen  bykans  d'helft  uit  maekt  van 
'taengebragte.  De  mijnen  van  Potofi 
zijn  boven  andere  uitmuntende,  de-^ 
wijl  de  grae vers  nooit  water  vinden, 
boewei  meer  dan  twee  hondert  mans- 

iengten  onder  de  boven-grond  wer- 
ken :  daer  anderzints  de  zilver-mij- 
nen de  meede  ongemakken  lijden 

yan  't  water.  Hierom  hebben  de  Span- 
iaerden  't  uitgraven  des  zilvers  tot 
Porco  geftaekt :  dewijl  niet  alleen  har- 
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de  rotzen  moeden  doorhakken;  maer 
ook  groot  gevaer  liepen,  of  ten  min 
den  ondraegelijke  arbeid  bedeeden, 
om  't  water  zich  quijt  te  maeken, 
welk  hier  en  daerbyfeheuren  uitbor- 
relde.  De  vier  zilver-aderen  van  Po- 

tofi, namentlijk^  Rijke  ,  Centeno,  del 
Ejlanno  en  Mendieta  leggen  aen 
d'ood-zijde  des  gebergt ,  drekken noord  en  zuiden  :  hebben  fes  voeten 

breedte ,  de  fmalde  maeken  een  fpan- 
ne  uit.  Defe  groote  aderen  brengen 
andere kleinder  voort,  niet  ongelijk 
de  dikke  takken  eens  booms  ,  aen 
welke  dunder  en  dunder  waffchen. 
Ieder  ader  word  verdeelt  in  verfchei- 

de  mijnen  ,  by  verfcheide  eigenaers 
befeten.  De  minde  mijne gaept  vier 
roeden,  degrootdetachentig ;  want 
niemand  vermag  ,  volgens  een  ko- 
ninglijke  wet,  een  ruimer  gat  graven. 
Ten  tijde  des  Jefuiets  Jofeph  de  Acofia 

zich tbaere getuige,  dieop'tjaer  vijf- 
tien honderd  zeven  en  tachentiguit 

Peru  na.  Spanje  keerde,  telde  de  Rijke 
ader  acht  en  zeventig  mijnen ,  welker 
zommige  twee  honderd  vademen 

diep  zonken.  De  mijn-kundige  Span- 
jaerden  oordeelen,  dat  de  wortel  der 
Rijke  ader  ongelooflijke  fchat  ver- 

bergt, in  een  afgrond  van  duizend  en 
twee  honderd  vademen  onder  de  ho- 

vende grond  :  hoewel  d'ervarend- 
heid  tot  noch  toe  geleerd  heeft ,  dat 
het  zilver  vermindert  in  prijs  en 
overvloed  ,  hoe  men  dieper  graeft. 
Om  de  mijnen  gemakkelijker  te  be- 

arbeiden ,  hebben  de  Spanjaerden  graf- 
ten gedolven  (zy  noemenzefocabo- 

nen)  aen  de  voet  des  bergs  ten  we- 
den ,  dwars  door  de  berg  heen,  na 

de  zilver-mijnen  :  ieder  is  acht  voet 
breed  ,  een  mans  lengte  hoog ,  en 

metpoorten  toegeflooten  :  lanx  wel- 

ke 't  zilver  word  uitgedraegen .  d'Ei- 
genaer  der  focabon  geniet  't  vijfde 
deel.  De  focabon  ,  die  op  de  Rijke 

ader  uitkomt ,  is  begonnen  in  'tjaer 
vijftien  honderd  fes  en  vijftig ,  en 
binnen  negen  en  twintig  jaeren  vol- 

trokken :  bereikt  de  lengte  van  dar- 
de half  honderd  roeden.  Demijneer- 

ders  arbeiden  by  kaerfen  in  't  inge- wand des  aerdrijks  :  die  des  jdaegs 

werken  flaepen's  nachts,  en  de  welke 
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de  nacht  over  werken  flaepen  daegs. 

't  Berg- werk  ,  hard  gelijk  een  fteen- 
klip  ,   word  met  houweelen  uit-ge- 
hakt ,   met  koevoeten  aen  ftukken 

geflaegen ,  en  na  boven  op  de  rugge 
gedragen  lanx  ladders  gedraeyt  uit 
offen-leer.    Ieder  ladder  heeft  drie 

ftijlen  van  kabel-touws  dikte,  door 
ftokken  uitgefpannen  :  zulx  aen  de 
eene  zijde  der  middelfte  ftijl  iemand 

opklimpt,  en  terandere  kant  een  an- 
der te  gelijk  neder-komt.  Eikelad- 
der is  tien  vademen  lang ;  (leunt  op 

een  foldering,  alwaer  de  dragers  ru- 
ften ,  eer  by  de  vordere  ladder  op- 

klauwteren ;  want  daer  zijn  verfchei- 
de  folderingen  ,  na  de  mijne  dieper 

of  ondieper  gaet.    De  draegers  tor- 
zen de  berg-ftof  in  een  zak ,  voor  de 

borft toegebonden,  op  defchouders 
drie  en  drie  teffens:  de  voorfte  bind 
een  brandende  kaers  aen  den  duim, 

alzoo  de  mijnen  hel -donker  zijn: 
houden  haer  zelf  met  beide  handen 
vaft.  Een  kille  fchrik  zoude  iemand 

om 't  hart  flaen  ,  te  gedenken  :  hoe 
die  ellendige  Peruaenen  by  een  fteil- 
te ,  meer  als  honderd  en  vijftig  vade- 

men hoog ,  geduurig  op  en  af  klauw- 
teren.  Behalven  zulk  ongemak  ftor- 
ten  zomtijds  de  mijnen  toe  of  fcheu- 
ren   zomwijl    groote  brokken   af, 
welke  de  gravers  verpletteren.     De 
mijnen  bitter  koud  veroorzaeken 
aen  iemand  zulx  ongewoon  fwaere 
duizeling   en    moeyelijk    braeken. 

't  Zilver  loopt  meeft  tulTchen  twee 
fleen-rotzen  als  in  een  langwerpige 
kafTe  ,  welker  eene  hand  hard  is  ge- 

lijk vuur- fleen;  doch  d'andere  zach- 
ter.   Dit  zilver  heeft  een  ongelijke 

waerdy.    't  Befte  cacïlla  ,  of  ook  ta- 
a?#<3  genaemt ,  trekt  na  de  verve  van 
amber  :    't  Hechter  ziet  fwartachti- 
ger ,  en  altemets  rolTcher  en  afchver- 
vig.   De  Peruaenfche  fchaepen  voe- 

ren de  ftukken  na  de  molens:  welke, 

tot  gruis  gedampt,  in  ovens gefmol- 
ten  worden.  Van  zulk  ilag  ftonden 
eertijds  meer  dan  fes  duizend  op  de 

toppen  van  Potofv,  doch  zedert't  quik- 
ziiver  gevonden  is  om  't  zilver  te 
zuiveren,  is  Hechts  een  derde  deel 

blijven  ftaen.   Eertijds  leverden  de 

mijnen  tot  Porco ,  twee  mijl  van  't  klei- 

e  r  d  e     Boek: 

nemeir  Aulagas  afgelegen,  de  over- 
vloedige zilver-fchatten ,  by  Wingas 

verzameld  ;    doch  ten  groote  deele 

in  Spaenfche handen  vervallen.  Vor- 
ders  belangende  de  zee- kuft  ,  ge- 

hoorig  onder  de  hooge"  vuurfchaer los  Charcas  ,    de   zelve   leid   aldus. 
Zuidelijk  van  de  ftroom  Tambopalla. 
fteekt  een  drie  -klippige  punt  een 

mijl  in  d'Oceaen  ,  en  maekt  d'  haven 
de  Tlo  ,  'm  welke  een  verfche  beek 
valt.  Volgen  de  ronde  heuvel  Morro 

delosDiabolos  en  d' inwijk  voor  'tfte- 
deken  Arïca ,  beveiligt  tegen  alle  win- 

den behalven  weftelijke.    't  Zilver 
van  Potofi  word  alhier  fcheep  gedaen , 

en  na  Lima  vervoert.    Zedert  d'En- 
gelfche  ammirael  Draek  uit  defe  in- 

wijk drie  rijke  barken  roofde  ,  isze 

gefterkt  met  een  Hot ,  van  metael  ge- 
fchut  voorzien.    Negen  mijl  zuide- 

lijker vloeyt   Pyjfaqua   in  d'Oceaen. 
Vervolgens  ontmoetmen    't  kleine 
dorp  Hïcahïc  ,  beflaende  een  dorre 

en  hooge  landftreek  ,  als  ook  d' ha- 
ven Terrapaca  ,  onder  'tbefchut  van 

een  eilandeken  vry  fchuilende.   De 
kuft   vorders  rijft  zeer  verheeven 

voorby  de  voet  Piqua,  't  hoofd  Ta- cama,  de  ftroom  laHoja,  anders  ook 

genaemt  de  Loa  ,  alwaer  zeer  arm 
volk   woond  ,   de  riever  Montelo, 

d'uithoek  Morro  Moreno  ,  om  wel- 
kers uiterfte  punt  een  bogt  leid ,  ge- 

veiligt  door  een  eiland  tegen  alle 

winden  ;  d'ingezeetenen,  leven  by 
raeuwe  vifch.  Men  houd  de  rievier 

C/ara  een  fcheiding  te  ftellen  tulTchen 
Peru  en  Chili.  Landwaerd  ten  ooften 
komtmen  tot  Janta  Cruz  ,  gebouwt 
aen  de  voet  van  een  berg,  op  ruime 
vlakte ,  aen  een  beeke  uit  een  rotze 

vloeyende  door  de  ftad  na  een  meir 
vol  fmaekelijke  vifch.    De  huifen, 
met  palm -boom -bladeren  gedekt, 
zijn  van  fteen.    Behalven  de  kerk  , 
ftaet  hier  een  kloofter  bewoond  by 
de  monniken  de  la  Merced.  Eertijds 
hadden  de  Peruaenen  huifen  uit  kley  j 

te  zamen  geftreken ;  en  leeden  fvvaer  a 

ongemak  door  de  nabuurige  Cheri- 
guanaes enT/tanes :  die,  zoo  meenig 
bequamen,  tot  een  vrolijke  maeltijd 
flachteden.    't  Volk  rondom   fanta 
Cruz  is  nederig  en  dom  :  fpreekt , 

behal- 
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behalven  vier  verfcheide  fpraeken,  de 
Diagnitenfche  tael, onder allegemein  : 
kleede  zich  ,   voor  d'aenkomfl:  der 
Spanjaerden ,  met  vederen  van  ftruis-  j 
vogelen  ;  doch  geleert  kotoen  te  ha- 1 
venen,  gaen  in  gewaed  van  zulke  ftofT 
met  welk  ook  by  verruiling  fterke 
handel  drijven.  'tKotoen  wordkon- 
ftig  geverft  door  gezoode  wortelen 
en  bladeren  van  een  klein  en  duur- 

zaemboomtje,tot  klompen  gekneed. 

Ooft vvaerd  boven fanta  Cruz  leid  't  ge- 
wed Pakanos ,  alwaer  niet  min  fchoo- 

ne  als  verwonderens  waerdig  groote 
kalabafTen  groeyen ,  tot  byzonder ge- 

rief, om  natte  en  drooge  waeren  te 

bergen,    't  Land  geniet  een  beurtige 
verwiiïeling  van  nijpende  koude  en 
moeyelijke  hette.  De  ftrenge  winters 
nemen  aenvang  met  bloey-maend, 

en   duuren   tot  't  begin  der  oogft- 
maend.  In  't  hertje  van  onze  zomer 
fteekt  dezuidewind,  zeven  weeken 
achter  een,  gantfch  fchadelijk  op  voor 
allerley  gewafch ,  niet  zonder  fwaere 
pias-regenen.   Omtrend  Aller- heili- 

gen valt  de  zaey-tijd,  en  d'oogft  op 
't  einde  des  lente.   Terwijl  de  regen duurt,  zijn  de  wegen  onbruikbaer, 

door  'topwater  uit  de  rie vieren.  By- 
zonder lijd  'tpalm-bofch  ,  vier  dag- 

reifens  lang ,  geen  toegang  na  de  ftad 

fanta  Cruz  ';  alzoo  de  gevalle  vocht  al- 
lenthalven   in   diepe   dellingen    tot 
moeraflchenzamen-loopt:  behalven 
dat  de  tygers  ,  beiren  en  Hangen  de 
paden   wijd  en    zijd  bekommeren. 
Door  ditgeweft  Pakanos  ontdekte  de 
Spaenfche  hopman  Nuflo  de  Chaves  de 
volkeren  Taguamacis ,  lanx  de  groote 
rievier  de  Ia  Plata  wederzijds  ver- 

fpreyd.    Doch  't  land  rondom  fanta 
Cruz  brengt  allerley  vruchten  voort 
aen  geenzints  duurzaeme  boomen, 
by  gebrek  van  vochtigheid  :  waerom 

d'inboorlingen ,  als  de  regen  in  graf- ten verzaemelt  ontbrak ,  malkander 
eertijds  plagten  te  vermoorden.  On 
dertuiïchen  flaegen  hier  buiten  ge- 
mein  wel/i?  rnaiz ,  koorn  ,  wijn ,  gra- 
nadillas  ,  luiumas  en  tucumay  ,  gelijk 
ook  de  plante  hachalindi,  in  de  La-  ' 
tijnfche  tael  genaemt  mirabilis  Pe- 
ruana.    Defe  waft  tot  de  hoogte  van 
een  tamelijke  ftronk  met  een  ftijve 
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zappige  en  weinig  geele  flammevol 
knobbels  ,   waer  uit  geknopte  tak- 
jens  fpruiten  ,  en  om  de  knopjens 
tweeblaederen,fwijmendena'tkruid 
nacht-fchaede  ,  welker  ftceltjens  te- 

gen over  elkander  flaen.    De  bloe- 

men aen  d'uiterfte  takjens  zijn  lang- 
werp-vijf-hoekig  ,  niet  min  aenge- 
naem  voor  't  gezicht   wegens   ver- 

menging van  purpur ,  wit  en  geel, 
,  door   malkander    glinfterende  ,   als 

i  lieflijk  voor  de  reuk.   'tMoetgeüeld 
onder  een  geheimenis  der  natuur, 
dat  de  geiloote  bloem  by  nacht  haer 
open  doet,  wanneer  men  eenig licht 
by  de  zelve  brengt.  De  wortel  heeft 
byzondere  geneeskracht  tegen  wa- 

ter-zucht. Dus  verre  debefchryving 
van  Peru,  niet  alleen  volgens  de  ko- 
ninglijke  wegen  ;  maer  ook  ter  zij- 

den af.  Belangende  de  wegen  ,  kan  De  koning. 

waerlijk  gezeid  ,  dat  de  zeven  be- lijke 'we&m 
ruchtewerelds-wonderen  gezament-  IZnZgin 
lijk  niet  konnen  uitmaeken  d'heer-  vmtdezt. 

lijkheid  van  een  defer  wegen.   DeRo-  ™d?Z'»* mainen  infchelijx   moeten   fwichten  dt  *». 
met  haer  weg ,  die  Appius  Claudïus  uit 
Romen  leide  tot  Brundufium  toe :  waer 
aen  naderhand  tot  hermaeking  de  kai- 
hrenjulius  en  Auguflus groot  geld  fpil- 
den.    Doch  't  is  Hechts  kinder-werk 
in  vergelijking 't  geen  d'Ingas  op  den Peruaenfchen  boodem  hebben  ver- 

richt. Wie  zal  niet  verbaeft  befchou- 
wen  de  diepe  valleyen  met  hooge 
bergen  gevult ,  de  harde  rotzen  door- 
gebikt,  de  moeraffen  gedamt,  over 
fnelle  rievieren  fwaere  fteene  brug- 

gen geleid  ,  en  midden  door  woefte 
wildernifTen  een  weg  beftraet ,  breed 
twintig  voeten,  wederzijds  tuffchen 
hooge  muuren  beflooten  ,  lang  van 
Quito  tot  Chili  duizend  mijlen  ,  en 
om  de  acht  of  tien  mijl  van  prachtige 
wapen-huizen  voorzien  ,  ieder  Ver- 

bergende boogen  ,  pijlen ,  hellebaer- 
den  ,  bijlen  ,  knodzen  ,  klederen  en 
lijftocht  voor  twintig  en  dartig  dui- 

zend man?  Zommigegetuigen,  hoe 
Guainacapa  ,  toen  zeeghaftig  weder- 

keerde   uit   't  onder- gebragte  land- 
fchap  Quito  groote   ongemak  leed 
op  d'ongebaende  bergen  ,  waerom 
d'onderzaeten  t'fijnen  dienll  de  ge- 
zeide  weg  maekte.  Maer  't  komt  de 

Yy  2  waer- 
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waerheid nader,  datditmeefter-ftuk 

geen  werk  van  een  Inga  is:  te  meer 
nadien  ,  behalven  de  weg  van  Chili  tot 

Quito ,  door  't  gebergte  een  tweede 
leid  over  't  vlakke  land  uit  Cufco  na 

Quito,  veertig  voeten  breed  tuffchen 
tweemuuren ,  lang  vijfhonderd  mijl, 

met groote  op-gerechte ftaeken ,  aen 

welkers  top  koorden  flingerden ,  af- 

gebaekt,  en  aenzienelijk  voor  ette- 
lijke zonnen-tempels.  De  Peruaenen 

verhaelen,  na  uit-wijfen  derquipos, 

hoe  Guainacapa  de  voornoemde  we- 
gen merkelijk  heeft  verbeterd.  De 

quipos  zijn  rollen  van  veel-vervige 
fnoeren  vol  allerley  knoopen ,  ver- 
flrekkende  voor  gefchrifc ,  om  alle 

geheuchenifTen  te  bewaeren.  Hier 

toe  waeren  gefield  Quipo-Camayos,  die 

niet  anders  a\sin  Europa  de  beambte- 
fchrijvets  met  de  vencheide  fnoeren 

en  knoopen  't  zelve  verrichten ,  welk 
't  zamen-voegen  der  letteren  op  't  pa- 

pier te  wege  brengt,  tot  onthoud  van 

gefchiedeniffen  ,  beveiliging  van  ver- 
bonden ,  fchuld  of  quijt-fchelding. 

Doch  behalven  de  quipos  gebruikenze 
ook  ringen  vol  kleine  fteentjens  ten 
zelven  einde  :  en  weten  met  maiz- 

graenen  wifler  en  vaerdiger  te  reke- 
nen ,  als  de  gaeuwfle  boek-houder 

met  cyf er-letters.  d'Af-meeting  des 
tijds  hing  aen  de  twaelfpilaereny#c- 

canga,  buiten  Cufco  op  een  berg  dier- 

voegen  geplaetft  door  d'Inga  Pacha- cuto ,  (zoo  veel  gezeid  als  hervormer 

van  'tjaer)  dat  den  zonne-loop  aen- 
wefen  ,  en  volgens  de  zonnen-loop 
de  gezette  hoog-tijden  en  dagen  van 

zaeying  en  oogft.  'tjaerbegind  met 
winter-maend.  Ditmagtig/>£77<,aen 

de fpaenfche  kroon  vervallen,  word 
beftierd  dooreen  onder-koning.  Het 

gantfche  land  leid  verdeelt  in  Andes , 

't  gebergte  en  vlakten  lanx  de  Zuider- 
Oceaen:  defe  zijn  bewoond  by  drie- 
derley  volkeren  Tungas ,  Tallanes  en 
Mochicas,  ieder  gebruiken  de  eenby- 
zonderetael.  d'Onder-koning  houd 
een  koftelijke  flaet  binnen  Lima ,  an- 

ders ook  genaemt  los  Reyes  :  fijn  ge- 
bied ftrektook  uit  over  Chili  en  Terra 

Firma.  Hykomt  nooit  op  flraet,  dan 
met  veertig  hellebardiers.  Als  te  land 

trekt,  houden  hem  gezelfchap  ,  be- 

B  O  E  K: 

halven  d' hellebardiers  ,  d'arts-bif- 
fchop,  honderd  piekeniers  en  vijftig 

vuur-roers.  Hy  bekleed  dit  aenzie- 
nelij  k  ambt  voor  fes  of  acht  jaer :  trekt 

jaerlijxutt'skoningx  fchat-kift  veer- 
tig duizend  dukaeten.  De  flad  los 

Reyes  zelf  grimmelt  vol  volk ,  heeft  * 

anderhalf  mijl  lengte,  en  is  half  zoo  ° breed.  Op  de  grootfte  markt  ftaethet 
fladhuisen  de  beurs,  alwaer  alles  te 

koop  komt.  d'Andere  drie  markten 
draegen  debenaemingnayWy/»«tfen 
Jacob  :  de  vierde  word  geheeten  el 
Sato  de  los  Cavalles ,  ter  oorzaek  al- 
daer  met  muilen  ,  ezels  en  paerden 

handel  valt.  De  hoofd-tempel  is  aen 

Joannes  d'Euangelift  toe-gewijd.  De 
vier  overige  aen  Marcellus ,  Sebafliaen, 
en  Anna.  De  gaft-huis  kerk  heeft  een 
mis-priefter,  die  ten  dienft  ftaet  van 
devierpriefteren  des  hoofd  tempels. 

DeFrancifcaenen  be  woonen  drie  kioo- 
fters,  de  Dominicaenen ,  Augufliniae- 
nen,  en  de  monniken  van  Moriadela 
Meriedes  ieder  twee :  behalven  twee 

koftelijke  geftichren  der  Jefuietev.  De 
kloppen  bezitten  vijf  kloofters  ,  het 
eerfte  de Menfch  werding,  het  twee- 

de d'Ontfangenis  ,  het  derde  de  hei- 
lige Drie-eenigheid ,  het  vierde  fant 

lofeph  en  het  het&e fant  Clara.  De  drie 
eerfte  hebben  ieder  een  kerk  buiten 

't  kloofter ,  toe-geheiligt  aen  de  Lieve 
Vrouwen  Monsferrattot  delPrado  en  de 
Loretto.  Elk  kloofter  telt  ruim  darde 

half  honderd  monniken  of  nonnen. 

Hier  ftaen  ook  vier  ruime  ziekhuifen. 

't  Voornaemfte  geheten  na  Andries, 
heeft  zelden  minder  dan  vier  honderd 

kranken  ,  welke  voor  niet  genees- 

middelen gebruiken.  De  zieke  Pe- 
ruaenenleggenm  tgaR-huis fant  Anna. 

't  Derde ,  gebouwt  ter  eere  van  d'apo- 
ftel Peter,  is  voor  kerkelijke  perfoo- 

nen,  diequaelijktepaflèzijn:  'tvier- de  't  huis  der  Liefde  voor  zieke  vrou- 
wen. Benevens  deie  leid  by  de  wal 

't  gedicht,  aen  Lazarus  toe-gewyd, 

alwaer  de  meiaetfche  gereinigt  wor- 
den. 7  Heilige  Geefl-huis  ontfangt 

'tquynende  vaerend  volk.  De  ftad 

kan  meer  als  fes  honderd  priefters  uit- 
maeken.  De  Spaenfche  koning  houd 

vierentwintig  leerlingen  op  fijn  ko- 

ften in  7  Koninglijke  Collegie  :  d'arts- 

bif- 
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bifTchop  even  zoo  veel  in  'tgeen  na 
fant  Toronius  de  naem  draegt.  Maer 
binnen  Martyns  College  woonen  meer 
dan  fes  honderd,  die  in  de  vrye  kon 

flen ,  taelen  ,  rechten  en  gods-ge- 
leerdheid  geduurige  oefening  genie- 

ten. Twee  honderd  leeraers  van  aller- 

ley  wetenfchappen  nemen  d'hooge- 
fchool  waer.  Uefe  kiefen  jaerlijx  een 

nieuw  opper-hoofd.  't  Paleis  Contra- 
ftion  word  bewoond  by  vierkoning- 
iijkedienaers:  alhier  ftaetdeskoninx 

fchat-kift  en  de  vuurfchaer  der  In^uifi- 
tie.  De  rievier  loopt  dies  geweldig 
nevens  de  ftads-wallen,  dat  noch  on- 

lanx  een  nieuwe  fteene  brugge  met 
negen  fwareboogen  weg  fpoelde.  De 
Dominïcacner  monniken  hebben  voor 

alle  andere  de  voeten  gezet  op  Peru. 

d'Eerfte,  die  met  F rancifcus  Pizarrus 
derwaerds  quam ,  was  Fincent  de  Valle 
Firidi,xvien  eerlang  volgden  Thomas  de 

fant  Martyn,  Martyn  d'E/quivel,  Domi- 
nicus  de  fant  Thomas,  Peter  Ulloa,Alfon- 
fus  de  Montenegro  en  ReginaldPedraza. 

't  Gerucht  verfpreyd  van  de  onwaer- 
deerlijke  Peruaenfche  rijkdommen 
maekte  elk  een  gaende.  Onder  vele 
flapten  ook  vijf  Francijcaenen  fcheep , 
namentlijk  Peter  Portugu.es  ,  lodocus 
de  Rijke ,  los  Angeles ,  de  la  Cruz  en  de 
fanta  Anna.  Eerlang  volgden  twaelf 
monniken  van  Auquflyns  orde.  Op 

't  jaer  vijftien  honderd  twee  en  vijftig 
dan  lande  tot  los  Reyes  d'overfte  An- 
dreas  Salazar ,  vergezelfchapt  met  An- 
tonius  Lozano,  Ioan  de  fant  Petro,  Hiero- 
nymus  Melendez,Didacus  Palamino, Pe- 

ter de  Cepeda  ,  Andreas  Ortega  ,  Joan 
Canto  ,  Ioan  Chamorro  ,  Francifcus  de 
Frias ,  Ioan  Ramirez  en  Balthazar  Mel- 

garejo.  Volgens  verhael ,  vaerdigde 
Salazar  na  Guamachuco  den  Priefter 

Ioan  Ramirez  :  welke  d'ingezetenen 
aldaer  ten  grooten  getal  leerde  en 
doopte.  Zedertgereiüna  Moyobam- 
ba ,  kreeg  onder  die  afgodiften  een 
groot  gezach  door  wonder  werken. 
Een  oude  Peruaen  ontdekte  aen  Rami- 

rez, hoe  fijn  dochter  Curi  afgooden 
verborgen  hield.  De  monnik  deed 

\  onderzoek  :  de  dochter  ontkent  de 

•  verborgene  afgooden  :diefwegenvan 
Ramirez  beftraft ,  wordfchielijk  (lom, 
begint  yzelijk  te  fchuimbekken  ,  en 
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valt  gelijk  een  tweede  Sapphira  dood 
teraerde  in  veler  tegenwoordigheid, 

't  Wonder  maekte  vele  afkeerig  van 
de  Peruaenfche  afgoodery.  Dit  (peet 
de  tovenaers  ,  die  alle  krachten  in- 
fpanden ,  om  Ramirez  verdacht  te  ma- 

ken. Zy  bragren  dan  door  duivels- 
konften  zoo  veel  teweeg,  datdety- 
gersmetgrootetroppen  uit  boffchen 
en  holen  na  Moyobamba  vlogen  :  en 
nietaileen  mannen  ,  vrouwen  en  kin- 

deren op  de  wegen  verfcheurden ; 
maer  zelf  binnenshuis  :  enondertuf- 
fchen  deedenze  de  minde  fchaede 

niet  aen  eenige  Spanjaerd.  Waerom 

Ramirez  ftoutmoedig,  meteengezel- 
fchap  van  nieuwe  Rooms-gezinden, 
na  een  meenigte  tygers  toedapt.  Zoo 

haed  hy  dit  verflindend  gediert  be- 
gaen  kan ,  fteekt  een  houte  kruis  voor- 
waerds.  De  tygers  verfchrikt  door 

't  kruis ,  klauwteren  gelijkelijk  by  een 
hoogeboomop.  Hoort  d'uitflag  des 
wonders.  Ramires  roept :  treed  toe 
mannen ,  wreek  de  doodvanuwe  verjlon- 
de ouders  ,  kinderenen  bloed-vrienden. 
Ontbreeken  pijlen  ?  Gebruik  fleenen. 
Dat  gaet  u  voor.  Gefwind  werpt  hy 

een  fwaere  fteen  opwaerds :  zulx  dee- 
den  ook  alle  de  andere.  De  tygers  val- 

len los  uit  de  boom :  blijven  (lil  ftaen: 
en  laeten  haer  als  lammeren  (lachten 

en  villen.  Ses  jaer  na  de  voornoemde 

twaelf  Auguflyniaenen  volgden  elf  an- 
dere. Uit  deSpaenfchehaven/<j»/ 1#- 

car  zeil  gegaen,  kreegen  eindelijk  den 
Peruaenfchen  boodem ,  en  braken  al- 

daer in  't  dorp  Tauca  den  afgodinne 
Huarellatemoi7.e\en.  Deze  vertoon- 

de een  vrouwen  gedaente  ,  pleegde 
vuile  onreinigheden  met  mannen  :  en 

gaf  uit  't  bofch ,  al  waer  wierd  aengebe- 
den, yzelijke duivelsfpraeken.  Ook 

verbrijfeldenze  in  't  gewed  Conchucos 
d'afgod  Chanca  ,  onder  een  mans-ge- 
ilalte  godsdiqnftig  ge-eert.  Jaerlijx 
trouwde  aen  hkm  de  fchoonfte  maegd 

van  't  land,  oud  veertien  jaer :  men 
hield  voor  't  beeld  een  plechtelijke 
bruiloft ,  en  (lachte  meenigte  fchae- 

pen.  De  Auguflijner  monniken  verrich- 
ten noch  meer  binnen  'tlandfchap 

Conchucos.  Een  tovenaer  Charimango 

gaf  hem  zelf  voor  God  uit  ,  en  loo- 
chende 's  Heilands  Godheid.  Xot  be- 

Yy  3  wijs 

Noch  een 

merkvpaer- 
dig  wonder. 



Wonderlijk 

bedrijf  van 

een  tove- 
naer  in  Pe- 
ru. 

Wonder- baerlijke 
verrichting 

van  twee 
Augufly- ners. 

Oorjprong 
der  naem 
Brafil. 

3^8  Derde 
wijs  van  het  een  en  't  ander  zoude  hy 
een  berg,  voor  aller  oogen  ,  met  de 

voet  van  malkander  fchoppen.  't  Ge- 
rucht uitgedijd  maekte  d'ingezeete- 

nen  van  Conchucos  gaendc  :  zy  qua- 
men  ten  grooten  getale  ter  gezetter 
tijd  en  plaets.  Charïmango  fchopte  den 
top  diervoegen  ,  datze  fpleettotde 
grond  toe,  en  de  brokken  weder- 

zijds overftorteden.  Ieder  (tonden 

de  hairen  te  bergen ,  behalven  den  Au- 
gujiyner  monniken,  die  den  tovenaer 
heftig  beftraften.  De  bedrading  was 
geenzints  krachteloos  ;  want  aen- 
ftondswierdhytuflchen  duizend  pij- 

niging door  de  wormen  op-gegeeten. 
Zedert  gefchiede  meer  wonders  door 
Marcus  Garcia  en  Didacus  Ortiz ,  beide 

uit  Auguftyns-orde.  Over  een  fontein 
in 't  dorp  Chuquipalpa  hing  een  witte 
fteen ,  in  welke  de  duivel  zich  zicht- 
baer  vertoonde  ,  en  fwaere  ftraffe 

dreigde  ,  indien  d'inwoonders  het 
Roomfche  geloof  aen  namen.  Maer 
Garcia  en  Ortiz  joegen  den  boofen 
geeft  uit  den  fteen:  zulx  zedert  noch 

gezien  noch  gehoord  is.  Des  niet  te- 

genftaende  zijn  de  Peruaenen  t'zamen 
gerot  tegen  d'Augufiyners  en  voorts 
andere  monniken,  't  Werk  dient  wei- 

Boek: 

nig  hooger  opgehaelt.  Wanneer  de 
Spanjaerden  alder-eerft  onder  de  oo- 

gen der  Americaenen  quamen,i\.onden 
óefe  verbaeft  over  defchepen  en  men- 
fchen,  en  boven  al 't  los  branden  des 
gefchuts.  Zommige  volkeren  fielden 
haerteweer:  andere  behielden  zeer 

hoge  gedachten,  als  of  de  Spanjaerden 
zoonen  des  donders  waeren :  weshal- 
venvriendfehapaenbooden,  en  met 
peerlen,  goud  en  zilver  kochten  :  te 
meer  alzoo  de  Spanjaerden  eerft  de 
zelve  koftelijkheden  tegen  flechte 
waeren  ruilden ,  en  eindelijk  eifchten. 
Maer,  als t'ellekens  nieuwe  vlooten 
volk  te  land  zetten,  die  huizen ,  fterk- 
ten,  vlekken  en  fteden  begondente 
bouwen  ,  ftaeken  d 'Americaenen  de 
hoofden  te  zamen,  voornamentlijk 
toen  door  allerley  overlaften  moor- 
deryen  hoe lanx  hoe  meer  ongehoor- 
der  wijze  gedrukt  wierden,  zulx  ge- 
heele  landen  eerlang  ontvolkt  lagen. 
De  Peruaenen  oordeelden  de  Spaen-  < 
fche  krijgs-knechten  uit  den  duivel  I 
Viracocha  herkomftig  ,  dewijl  onver-  2 
zaedelijk  goed  en  bloed  inflokten :  ï 
zy  vetvloekten  den  Oceaen  ,  welke 
zulk  een  goddeloofen  landaerd  her- 
waerds  had  ge  voert. 

Vierde  Hoofd- (luk: 

©      <K.      A      S      I      L. 
Ra/il,  door Capralis  genaemt 

!  Janta  Cruz,  ter  oorzaek  dit 
land  op  Kruis-dag  ontdekte , 
en  zedert  na  't  roode  brafi- 

lien  hout ,  welk  overvloedig  levert, 
word  by  de  Portugefen  uitgeftrekt  tuf- 
fchen  de  rievieren  Maranhon  en  de  la 

Plata  ;  doch  ,  volgens  verdeelingh 
welke  paus  Alexanderdefefie  maekte 

met  goed-vinden  der  koningen  van 
Caflilien  en  Portugael  beflaet  Bra/ïlzo 
veel  lands  niet ;  want  begin  t  ten  noor- 

den lanx  de  ftroom  Para,  en  eindigt 
voorde  vloed  Capybari,  twee  mijl  bo- 

ven 't  ftedeken  fan  Vincent.  Ten  oo- 
ftenfpoelt  deNoorder-Oceaen:  wefte- 
lijk  van  Peru  gefcheiden  door  woeft 
gebergt.  De  hiftoorie-fchrijvers  ver- 
fchillen  onderling  ,  belangende  de 
eerde  ontdekker.  Maer  buiten  tegen- 

j  (preeken  komt  defeeer  toe  Americus  ™ 
[  Vefputius,  die  op 't  jaer  veertien  hon-  m 
|  derd  zeven  en  negentig,  by  den  Ca 
!  ftiliaenfche  koning  Ferdinand  uitge- 

\  ruft,  vier  zeilen  voor  Brafil  d'alder- 
j  eerfteaen  bragt.  Hem  volgde  na  twee 
:  jaeren  Vincent  Agnes  Pinzon ,  metge- 
I  zei  van  Chrijloffel  Colonus.     De  togt 
|  liep  ongelukkig  af.  Twee  fcheepen 

|  vergingen  in  harde  ftorm  :  de  twee 
[  overige  keerden  ter  naeuwer  nood 
binnen  de  Spaenfche  haven  Palos. 
Zoo  veel  was  echter  verricht ,  dat  hy 
'tgrootegeweft  Brafhetder  ontdek- 

te, dan  Americus  Vefputius.    Dit  be-  ver 
richt  maekte  EmmanuelPonuzeefche  &en 
i  i  Ö  ,  Cal koning  gaende  ,  om    Peter   Alvares  Bri 
Capralis  af  te  vaerdigen  met  vijf  hon- 

derd man,  verdeelt  over  dartien  zei- 
len :  ten  einde  een  vafte  voet  kreeg 

op 
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op  den  Brafiliaenfchen  boodem.  Al- 
hier geland  rechte  een  fteene  kruis: 

en  deed  den  koning  bericht  wegens 
den  ganfchen  toeftand  door  Cafper 
Lemmius ,  nevens  welke  twee  Brafi- 
liaenen  overvoeren.   Portugael  ftond 
verwondert  over  de  vreemde  men- 
fchen.  De  man ,  plat  van  aengezicht, 

ging  moeder-naekt.  In  de  door-boor- 
de onderde  lip  hing  een  langwerpige 

üeenmetara.  Door  de  koonen,  tuf- 
fchen  de  mond  en  neus,  Hak  weder- 

zijds een  hout  niet  ongelijk  een  gan- 
fe-fchacht.   Hy  droeg  op  de  fchou- 

der  drie  lange  werp  pijlen  :  't  hoofd 
pronkte  met  uitgebreide  vederen. 

'tHair  ontrend  de  fchamelheid  was 
uïtgeplukt,  en  de  mannelijke  roede 
in  malkander  gebonden   met  een 
(hoer ,  genaemt  tacoaynhaa ,  welke  los 
ieed  ,  wanneer  fijn  water  maekte. 

t  Lichaem  fterk  ,  fpierachtig  en  veel- 
?ervig  befchildert  rukte  ieder  in  ver- 

wondering. De  vrouw  had  een  klein 

"chortje,  om  de  middel  met  een  gor- lel  geftrikt.  Tuflchen  de  gordel  ftak 

een   riete  -  tabaks  -  pijp .    't  Schortje 
hing  verre  boven  de  knien.  Voorts 
gingzenaekt.  Alleenlijk  eenbreede 
hoed  uit  vederen ,  op  wienskruin  een 
twee-knoppig  ftijltje  ftond  ,   dekte 
't  hoofd.    Aen  de  ooren  flingerden 
koftelijke bellen, om  de  hals  een  drie- 

dubbelde  peerl-fnoer.  'tLijf  infche- 
lijx  vertoonde  fwarte ,  roode  en  geele 
verven.    Lemmïus  gaf  zoo  veel  be-   Tortu.eem 
fcheid  wegens  de  vruchtbaerheid  van  fcbe  voik- 

Braftl ,  dat  verfcheide  Portugeefche  gjjg*  m 
huifgezinnen  op-braeken,  vergezel- 
fchapt  met  eenige  Italiaenfche  Min- 

der-broeders.   De  meenigte  begon 
haer  te  verfpreiden  ,  en  elders  vlek- 

ken te  bouwen;  maer  zijn  ten  mee- 
ren deel  dood  geflaegen  en  op-gege- 

ten.  Op  't  jaer  vijftien  honderd  ne- 
gen en  veertig,  tackelde  koning  ƒ04» 

de  derde  een  fwaere  vloot  toe.    On- 

der 't  beleid  van  Thomas  Sofa  gingze 
zeil  van  de  reede  voor  Li/bon.  Jejuie- 
ten  Joan  Afpïlcueta ,  Antonïus  Pireus, 
LeonardNonnius,  Didacusjacobus,  Vin- 

cent Roder  icius  en  Emmanuel  Robrega , 

afge- 
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Eouteing 

der  ft  ad  ■ Salvador. 

Geleegend- heid  van 

Brafil : 

• 

afgefchiktbypaus  Paulus  de  derde  en 

lgnatius    Lojola  ,    voeren   ook    der- 1 
waerds.   De  vloot  liep  ten  anker  bin-  j 
nen  d'inwijk  ,  namaels  genaemt  ba-  j 
hia  de  todos  Santlos.   De  goede  gele- 
gentheid  lokte  Sofa  aen  ,  om  aldaer 
deflad  Salvador  te  bouwen.  Zedert 

hebbend  Portugeefen den Brafiliaen- 
fchen  boodem  meer  en  meer  bevolkt. 

De  vereenigde  Nederlanders  zijn  ook 
eindelijk  derwaerds  gefcheept  ,  niet 
min  ftoutmoedig  als  gelukkig  ;  want 

zy  den  Portugeefen  uitgeflrekteland 

flreeken  gewaepender  hand  ontwel- 
digden,  en  allenthalven  nieuwe  fterk 
ten  en  lieden  bouwden.    Maer  wy 

zullen  voor  af  een  algemeinebefchry- 

ving  ter  neder  Hellen  ,  om  met  ge- 
fchikter  orde  te  komen  totbyzonde- 

re  ontleeding  van  ieder  landfchap,  ge- 
hoorig onder  Brafil  Brafil  dan  maekt 
uit  een   aenzienelijk    gedeelte  des 

Nieuwen  Weerelds  ,  niet  min  vermae- 

kelijk  als  gezond.  De  zee-kuft  geniet 

verquikking  by  d'oofle  wind ,  welke 
voor  den  dag  doorbiaefl,  wanneer^ 

Noord-Zee  vioeyt ,  of  als  ebt  met  zon- 
nen-opgang,  begint  te  waeyen  tot 

middernacht  toe.  Ten  weften,  alwaer 

woelt  gebergt  wijd  en  zijd  tuffchen 
Peru  en  Brafil  haer  verfpreyd ,  ver- 

koelt de  wettelijke  wind;  die,  hoe- 
wel ongezond  gekeurt  word,  alzoo 

uit  vuilen  dampen  van    moerafien 
fchijnt  voort  te  komen  ,  nochtans  de 
inwoonders  lanx  de  zee-kuftenniet 

befchaedigt ,   ter  oorzaek  voor  de 

hooge  bergen  fluit,  of  door  deflrij- 

dige  zeewind  terugge  word  gedre- 
jaer.getijde:  ven.  'tjaer,  maenden  weeken  en  da- 

gen verfcheelen  weinig  ten  opzicht 
van  koude  en  hette ,    of  van  meer  en 

minder  licht  en  duifternis ;  want 't  on- 
derfcheid  tuffchen  ?omer  en  winter, 

korter  en  langer  dag  aldaer  naeuwe- 
lij  x  een  merk  (leid.  De  warmte  blijfc 

de  zelve  't  geheel  jaer  door  :  en  de 
zon  fchuilt  onderde  kimmen twaelf 

uuren  ,   en  fchijnt  even  zoo  lang: 
nooit  verfcheelt  het  een  uur.    Drie 

uuren  voor  den  dageraed  maekt  de 
dauw  tot  zonnen- opgang  een  nijpen- 

de koude  :  waerom  de  Eratüiaenen , 

nevens  haer  hang  bedden ,  des  nachts 
vuur  ftooken ,  niet  alleen  ten  befchut 

de  winden 
aldaer : 

nachten : 

Boek: 

tegen  vergiftig  gedierte;  maer  ook  de 
koude.    Op  de  koudfte  nachten  vol- 

gen de  gezontfte  en  fchoonfte  dagen: 

in  tegendeel  ,  wanneer  zoele  nach- 
ten voorgaen.Ondertufïchen hoewel,  ' 

behal  ven  de  regen-tijt.die  met  de  lente  i 
begint  en  omtrend  den  oogft  eindigt, 

d'hemel  doorgaens  helder  ftaet,weer- 
licht  het  veel  tegen  den  avond.  De 

maen  vertoond  dikwils  groote  krin- 
gen, en  de  lucht  regen-boogen.  De 

regen-droppelen  vallen  groot  en  met  * 

geweldig  gedruifch :  voor  welke  een 
moeyelijke  warmte  gaet ,    of  volgt 

op  de  zelve.  De  dauw,  vruchtbaer-  * 
der  als  in  Europa ,  is  wegens  ziltigheid 
doordringende  :    weshalven    licht 
doed  verrotten  de  ftoflèn  onderden 
blaeuwen  hemel.    Geduurende   de 

voornoemde  regen-maenden,  waeyd 
uit  een  bewolkte  hemel  ten  zuiden 
de  zuid-oofle  wind,  ilerker  dan  de 

noordtlijke  des  zomers.    De  zuid- 
ooile  drijft  de  droom  ten  noorden 

op,  en  de  noorde-wind  zuidwaerd. 
Anderzints  gevoeldmen  alhier  wei- 

nig vloed  in  deOceaen.  Thans  vaeren  i 
de  Brafiliaenen ,  ettelijke  mijlen  bui- 

ten 't  gezicht  der  flrand  ,  om  te  vif- 
fchen  op 't  kurkachtig  hout  jangada, 
uit  ftukken  zamen- gebonden.  De 
zee  vuurt  by  nacht.    Des  middags 
zietmen  de  viiTchen ,  meer  als  twinr 

tig  vademen  onder  water  fwemmen. 
De  ftilte  derOceaen,  wanneer  de  da-  o 
gen  en  nachten  even  lang  zijn,  is  zeer  J 

gevaerlijk  :   byzonder  als  donker- dikke  wolken  haer  vertoonen;  want 
als  dan  is  een  vreefelijke  florm  op 
handen.    Voor  de  meefte  kuft  van  w 

Brafilïeid  een  lleene  rif,  twintig ,  dar-  *£ 
tig  en  meer  fchreeden  breed  ,  welk  u 

naeuwelijx  by  d'hoogfle  vloed  fchuil 
l  gaet  ,  waer  op  de  golven  breeken. 
De  natuur  heeft  hier  en  daer  openin- 

gen gemaekt,  waer  door  defchepen 
binnen  't  rif  loopen  ,  en  veilig  voor 
flrand  leggen.   By  volle  en  nieuwe 
maen  rijft  de  vloed  der  Oceaen  tot 
twaelf  voetep  ;   en  duurt  langer  of 
korter  ,   na  de  zeé  meer  of  min  ont- 
(leld  is  ,  en  de  flroomen  flerker  of 
flaeuwer  zeewaerd  vailen.    Geheel  , 

-5A7//7wordafgedeeltin  veertien  capi-  Vi 
tanïen  of  gezeghebberfchappen  ,  en 

om- 
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••  omtrend  in  zoo  veel  rievieren ,  van 
welke  ieder  geweft  grooter  of  wei- 

niger  genot  trekt,    't  Ooftelijk  ge- deelte heeft  verfcheide  beeken    en 
fonteinen  ,  welke   voor   menfchen 

en  beetten  een  aengenaeme  drank' 
verfchaflen.     Aen  zommige  drinkt 

haer  't  wild  gedierte  dronken:  zulx 
lichtelijk  gevangen  word.    Geduu- 
rende   de  winter-maenden  gaet  in 
de  rievieren  een  llerke  ftroom;  ja 
defe  ,    fchielijk   fwellende  ,  loopen 

over  d'oevers  heen,  en  zetten  de 
laege  landen  plas.  Alleenlijk  vloeyd 
de    riever  fan    Francifco   fterkft  en 

hoógft  ,  by  de  zoomer -maenden  : 
daer  hy  des  winters,  wanneer  veel 
regen  valt  ,  laegh  ebt  ,  en  weinigh 
water  zee  waerd  brengt.   De  oor- 
fprong  defer  ftroom  blijft  als  noch 
onbekend :  hoewel   het   meefl  ge- 

voelen is,  dat  uit  een  groot  meir, 

gelegen   onder  't  Peruaenfche   ge- 
bergt ,  voort   komt.     d 'Hollanders  , 
die  voor  eenige  tijd  de  flroom  op- 

voeren tot  veertig  mijl  ,  vonden  de 
Zelve  allenthalvenwijdendiep,  vol 
eiiandekens  en   rotzen.  De  Portu- 

geefen ,  tien  mijlen  hoogergevaeren, 
ontdekten  de  yzelijkeklippen  Cacoe- 
ras  ,  van  welke  jan  Francijco   fleil 
neder  (lort:  boven  de  Cacoeras  ftrekt 

zich  de  ftroom  na  't  noord-weften. 
Op  de  vordere   Brafiliaenfche  bee- 

ken, hoewel  aen  de  mond  wijd  gae- 
pen,  die  doorgaens  niet  boven  twee 
of  drie  uuren  gaensvan  haer  fontein 

af-gelegen  is  ,  kan  geen  vaertuigh 
landwaerd    vlotten  ,    onaengezien 
veel  flag  -  regen  binnen    de  boeze- 

men ontfangen.    d'Oorzaek  kan  na 
gefpeurt ;  want  alzoo  't  woeft  ge- 
bergt  tufTchen  Braftl  en  Peru  over- 

vloedig water  looft  door  de  groote 
rievieren    d'  Amazones  ,   Maranhan, 
Francijco ,  la  Plata  en  de  Jaaeïro ,  'm 
welke  alle  verfcheide  ftroomen  ftor- 

ten  ,  zulx  diervoegen  met  d'Oceaen 
vereenigen,  dat   zommige   dartigh 
mijl  verre  verfch  water  wegens  haer 

fnelle  loop  in  d'Oceaen  behouden, 
ontfangen  de  minder  ftroomen  min- 

der water.     Dicht  by  de  zee  leggen 
meiren  en  putten ,  die  drinkbaer  ,  en 
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j  wederom  diep  landwaerd  ,   welke 

I  brak  zijn.  't  Land  verfcheeld  allent- 
|  halven  van  haer  eigen  zelf.    Daer 
't  zich  wijd  en  zijd  op  vlakten  uit- 
fpreyd,  is  de  grond  fwaer  kleyach- 
tig  en  vet:   draegt  weelderig allerley 
vruchten ,  en  byzonder  fchoon  zui- 
ker-riet.     Geduurende    de   regen- 
maenden  groenen  de  beemden  al- 
deraengenaemft.  De  zonne-hette  en 
vruchtbaere    boodem    brengen   de 
vruchten  fchielijk  voort  :   vvaerom 
't  land    niet   gemeft  moet  worden; 
maer  met  zand  mager  gemaekt:  ten 

einde  'tgewafch  niet  te  weelig  lof fchiete  en  verdorre  ,  eer  de  vrucht 

zetten  kan.  Men  zaeyt  op  't  begin 
der  regen-  maenden  ,  zoo  haeft  de 

avond  begint  te  vallen .  't  Zaed  dient 
geenzins  diep  te  leggen  ,  alzoo  fterft 
in  koude  grond,  tot  welke  de  zon- 
ne-ftraelen  geen  warmte  toe -bren- 

gen.    De  hooge  boomen  cocos  en 
palmïten   worden  het  gantfche  jaer 
door  verplant.  De  wortelen  moeten 
flechts   met  weinig  aerde  gedekt , 
ter  oorzaek    geen   koude  konnen 
verdraegen  :   wes- halven  veeltijds 
boven  de  grond  wallenen  ,  om  de 
hette  des  zons  te  genieten.    Ver- 

fcheide   geboomt    draegt    verkoe- 
lende vruchten  :  niet  anders  of  de 

goed-gunftige  natuur  zorge  droeg 
wegens  de  quellende  hette.     Plan- 

ten en  kruiden  ,    uit  Angola  ,  Por- 
tugael  ,     Nederland  en   Ooft -Indien 
herwaerds    over-gebragt  ,    ilaegen 
alle  byzonder  wel.  Maer 'tland  bin- 

nen de   zonne -keerkringh    zoude 
vry  gelukkiger  wezen  ,  indien  te- 

gen ontelbaere  meenigte  mieren  een 
help- middel  was  gevonden.  Defe, 
niet  ongelijk   de   Europifche   mie- 

ren ,  als  alleen  dat  driemael  grooter 
zijn  ,  grimmeien  ,  lanx   gebaende 

paden  over   't  veld   en    in  de  bof- 
fchaedjen,  mijlen  weegs  achter  mal- 

kander :  brengen   gantfche  heuve- 
len te  zamen ,  waer  onder  fchuu- 

ren  vol  graen  verbergen.    By  vol- 
le maen  des  nachts  ileepenze  onge- 

loofelijk  zaed  weg :  bijten  de  zae- 
den  aen  de  punt  af,  ten  einde  niet 

uit-fpruiten  :   en  tegen  de  regen- 
Zz  maen- 
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maenden  ,  verhoogenze   haer  ho- 

len ,  op  dat  geen  water  den  voor- Mierenzoe-  raecj  befchaedige.    Doch  dit  gedier- 

te Heften.  ̂   heeft,  een  fwaere  vyand  aen  den 
tamandua,  onder- fcheiden   in    een 

groote,  toe-genaemtg^o*,  en  klei- 
ne miri .     De  guacu  zal   niet  licht 

een  menfch  op  't  lijf  vallen  :   hoe- 
wel getergt  op  de  achterfte  pooten 

zit  en  felle  tegenweer   doed  :    ja , 
onaengezien   niet    grooter   is   dan 
een  gemeine  hond  ,   brengt   ander 
wild  en  tijgers  zelfs  om  hals ,   met 
zulk  een  dvvaefe  verwoedheid  ,  dat 

't  gevatte  niet   los  laet;    maer  vaft 
houd  ,  tot  zelf  van  honger    fterft. 

De  guacu  verfcheeld  van  de  mirt  :  al- 

zoo  weinig  grooter  is,  en  een  bree- 
de  ruige    ttaert    heeft    uit  grijfe  en 
fwarce  borftels,  welken  getergt  om 
hoogh  {leekt;  maer  flaeperig  dekt 
zich  met  de  zelve.  De  miri  flingert 

een  lange  gladde  ftaert  om  de  tak- 
ken :   aldus  hangende  ,    door-fnuf 

feit  alle  gaten  met  fijn  tong  twee 

voeten  lang;  maer  dun-rond  en  bin- 
nen met  een  goot  :   wanneer  mie 

ren  op  de  nat-gemaekte  tong  voelt, 
haeltze  fchielijk  binnen  tot    voed 
zei.   Indien  de  mieren  diep    onder 

d'aerde    verfchuilen    krapt  hy    de 
grond  op  ,  en  {leekt  de  lange  fnuit 

entongeby  d' opening  in.  Beide  de 
tamandua  guacu  en  miri  hebben  een 
dikke  huid  en  breede  fvvarte  vlak  , 

van  de  borft  weder- zijds  tot  half 

wegen 't  lichaem  opwaerds  ;  onder 
de  vlak  loopt  een  fpier-witte  ftreep.  | 
NaeuweÜjx   een  beeft   diervoegen 

hardvochtiger;  want  hoewel  boven 

de  twaelf  dagen  vaft,  en  dan  leven- 

dig  gevild  word  ,  leeft  ettelijke  uu- 1 
Mehenin  ren  zonder  huid.    Wonderlijk  zijn  i 

2r*fii.        ̂ e  Brafiliaenfche  meiren  ,  begroeyt 

met  alleriey  water  groente ,  niet  an-  j 
ders  als  een  graefige  beemd  ,  en  noch- 

tans vol  gevoogelt  en  vifch.    Daer 
de  zee  tot  de  meiren  in -valt  krui- 

.  pen    ontelbaere   kreeften    lanx   de 

grond,  en  d'oefters  hangen  byklit- zen  aen  malkander ;   doch  konnen 

weinige    gevangen    wTorden  ,    we- 
vreemd      gens   het  bogtigh    geboomte   man- 

mmgie.      gte ,  oi    mangues  ,  welk   haer  wor- 

Boek: 

tels  diervoegen  nevens  't  water  en 
in  't  water  fchiet  ,  dat  uit  de  wor- 

tels nieuwe  {lammen  voort  -komen 
die  voor  de  moeder  -  {tamme   niet 
wijken,   en  alle  toegang  beletten. 
De  bovenfte  bladeren   draegen  by 

zonne  fchijn  fpier-wit  zout  ,  welk 
des  nachts  of  onder  betrokken  lucht 

in  zilrige  dauw  verandert.  Vorders,  b 

alwaer  Brafü  mergebergt  rijft,  is  het  B 
geenzints   onvruchtbaer  ;  behalven 
de  dorre  toppen  nochtans ,  welke  op 
de  binnen -landfche  woeftijnen  he- 
melvvaerd  ftrekken.  Ondertuflchen 

hoewel  de  vruchtbaere  bergen  ten 

tijd  der  regen-maenden  blijde  groe- 
nen ,  fterven  zomtijds  vele  boomen 

des  zomers.    De  geftorvene   ftee- 
ken  d'inwoonders  aen  brand  :   de 
alTche  verftrektvoormeft,  tot  voor- 

teeling   van  aerd- vruchten.    Zom- 
mige  boffchaedjen  hebben  een  leng- 

te van  meer  als  drie  honderd  mijl: 
en  boomen ,  welker  hoogte  geen  pijl 
bereikt  ,  en  uit  wiens  eene  ftamme 

een   fehuit  vallen  kan  ,    die  ander- 
half honderd  menfchen  voert.   Op 

de  fwaere  takken  der  groote  boo-  j 

men  groeyen  andere  vrucht -drae- 
gende  boomen  :   voort -gezet  uit 

door  geflokte  korrelen,  by   't  ge- 
voogelt met  haer  drek  gelooft.  El- 

ders wafcht  ook  overvloedig  wel- 
riekend geboomt,  van  welk  of  heil- 

zaeme  gomme  druipt ,  of  dierbaer 
hout  komt ,  om  te  verven.   Onder 

vele  munt  uit  ibirapitatiga,  die'tbra-  j 
filien  -  hout  levert ,  en  haer  benae-  ̂  

ming  Bra/ïl  aen   defe   groote  land- 
ftreek   mede-deelt.    De  ibirapiianga  ■ 
is  hoog  en  wijd-uitgeftrekt ,  heeft 
een  donkere  fchors  vol  korte  door- 

nen.   De  takken  en  bladeren  ftaen 
niet  recht  over  malkander  ;   maer 

fpruiten  in  't  midden    aen  d' ander 
zijde  tufichen  d'open   plaets  ,  al- 

waer de  tak  en  't  blad  ter  ander  kant 
niet   uit  -  fpruit.    De  bladeren  blij- 

ven groen  ,  verfcheelen  in  gedaen- 
te  weinig  van  des  bus-booms  loof. 
De  takken  brengen  andere  klein- 
der  voort,  vol   geele  wel -rieken- 

de boomtjens.    Wanneer   defe  af- 
vallen komt  in  de  plaets  een  platte 

lang- 
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langwerpige  vrucht ,  buiten  donker- 
igraeuw  en  fcherp ,  binnen  met  kieine 
roode  boontjes,  't  Bovenile  der boom  verft  niet ;  maer  alleen  de 
moeder-ftam  :  die  ,  alzoo  de  boom 
binnens-land  valt ,  niet  zonder  groo- 
te  moeite  fcheep  gevoert  word. 
Doch  tataï-iba  wafcht  in  de  bof- 
fchaedjen  lanx  ftrand.  Debaftafch- 
graeuw  heeft  binnen  een  hart  en 
geel  hout ,  fcherpe  en  gekartelde  bla- 

deren ,  vruchten  niet  ongelijk  de 
moer-beefien  ,  doch  bleek  en  rond- 

om bezet  door  donkerachtige  vee- 
zeltjens ,  zappig  en  vol  witte  zaed 

jens.  't  Hout  gekookt  geeft  byzon- 
der  fchoon-geel.  't  Moet  noodwen- 

dig getelt  onder  de  geheimeniffen 
der  natuur  :  dat  de  Brafiliaenfche 
boomen  niet  gelijkelijk  haer groen- 

te krijgen  en  verliefen  ;  want  als 
d'eene  boom  in  volle  blad  ftaet,  is 
d' andere  bladeloos.  Ja  terwijl  de 
2elve  boom  t'eener  kant  begint  te 
dorr-en ,  loopt  aen  d'andere  zijde 

i  nieuw  loof  uit.   d'Europifche  plan-  *h  ook  der 
|  ten  en   kruiden   met  zachte  wor-  f*"»"»- \  tels ,  veraerden  in  Brafil  tot  hout- 

achtige.   Ook   verfcheelt  het  zeer 
hoedaenige  grond  beflaen  ;  want  die 

op  't  vlakke  veld  naeuwelijx  een  ge- meine  ftruik  worden  ,  krijgen  on- 
der 't  geboomt  een  tienmael  meer 

dikte  en  hoogte.  Allerley  ïlag  Turk-   drumde 

fcheboonen  waflchen  boven  d'hoog-  f™£hc 
fle  boom -toppen  ,  niet  anders  als 
luft  prieelen  ,  waer  onder  menfchen 
en  beeften  tegen  de  hitte  der  zon 
en  regen   veilig  konnen   fchuilen. 
Men  heeft  geen  geheuchenis  ,  dat 
Brafil  ook  met  aerd-beeving  gequelt 
is  :  waerom  ook  nergens  zilver  of 
goud  in  haer  afgronden   verbergt, 
dewijl  aldaer  geen   onder-aerdfche 
zulfer-vuuren   worden   gevonden : 
die,  gelijkze  goud  en  zilver  mae- 
ken  ,  alzoo  infchehjx   fchuddingh 
der  gronden  veroorzaeken.  Alleen-   züveï- 

lijk  heeft  't  Brafilfche  geweft  Ceara  »?»«»• 
eenige   zilver  -  mijnen  :  uit  welke 

Zz  2  et  Hol- 
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3Ó4 i 'Hollanders  meer  zouden  hebben  ge 

trokken ,  ten  zy  te  veel  werk  vonden 
aen  d'oorlog  tegen  Portugael.    Diep 
landwaerd  rijfen  hoogebergen  ,  by 

menfch-eeters bewoond.  d'Europeers, 
de  welke  derwaerdsreifden  ,  vonden 
't  land  vol  volk  en  vruchtbaer  ,  by- 

zonderdevalleyen  ;  doch  verfcheel- 
de  hier  in  van  de  zee-kuften,dat  meer 

gebrek  leden  wegens  fontein  water, 
en  fwaerder  ongemak  door  hette  des 

daegsen  koude  by  nacht.  Elders  leid 

't  land  met  ruigt  en  diflelen  verwil- 
dert :  zulx  een  weg  door  enkel  ge- 

weld moet  geoopencl.  Doch  de  difté- 
len  draegen  holle  bladeren  ,  die  de 
vallende  daeuw  en  regen  bewaeren. 

tot  groot  gerief  der  inboorlingen.  Be- 
halven  de  flangen  en  draeken  ,  zijn 

aldermeeft  de^tygers  en  wilde  Twij- nen te  vreefen  ,  wanneer  hongerig 

loopen  :    verzaedigt ,  worden  zelf 

door  gemeine  honden  gevangen.  Of- 
fen ,  fchaepen  en  paerden  tieren  bui 

ten  gemein  wel  in  Brafil.  De  Brafüiae 
nen  komen  vroeg  aen  :  en  vervallen 
laer  tot  ouderdom,  zonder  grijsheid 
of  kaelheid.    Men  vind  hier  geen 

fcheeluwe,  manke ,  by-ziende  ,  ge- 
bulte of  eenigzints  mifmackte  :  daer 

nochtans  de  kinderen  nooit  gefwach- 

teld  leggen ;  maer ,  zoo  haeft  ter  wee- 
reld  komen  ,  in  koud  water  gewaf- 
fchen  worden.  Mannen  gelijken  zeer 
na  malkander  ,  en  infchelijk  ook  de 

vrouwen  :  zulx  't  merkelijk  onder- 
fcheid  tufïchen  menfch  en  menfch  al- 
daer  zoo  zeer  geen  plaets  heeft ,  als 

onder  andere  landaerd.  Weinig  ziek- 
ten zijn  by  haer  bekend.    Behalven 

een  lang  leven,  genieten  ook  meelt 

geduurige  gezondheid.    Zy  bekom- 
meren haer  weinig  met  't  een  of  an- der.  In  een  hut ,  niet  ongelijk  een 

omgekeerde  kiel,  welkers  dak  uit 

palmboom-bladeren  beftaet,  fchoo 
len ettelijke  huifgezinnen tezamen : 
en  leven  by  flechte  fpijs ,  zonder  veel 
toeftel.  Wanneer  goed- vinden  elders 

te   vertrekken  ,   laetenze    d'hutten 
üaen.   De  vrouwen  draegen  de  kin- 

deren en 't  weinig  huifraed.  Zy  {tel- 
len zich  gewillig  tot  armoede.    Die 

meer  heeft ,  zet  by  den  minder  heb- 
bende ,  niet  anders  als  volgens  een 

e  r  d  e     Boek: 

recht ,  om  te  mogen  eifchen  ,  en  te 

moeten  geven,   't  Algemein  voedfel 
der  Brajüiaenen  is  de  geftampte  wor- 

tel mandïoca.    Anderzints  nuttigen 

ookallerley  vleefch ,  boöm-vruchten 

en  aerd  gewafch.   Zy  eten  't  vleefch 
gekookt  ,  gefmoord  of  gebraeden. 
't  Gaet  aldus  toe.    Eerft  maekenze  ** 

,  vuur  met  twee  houten  ,  't  een  hard  ™ en  't  ander  zacht :  't  harde  word  ge- 1 
fcherpt,  en  in 't  zachte,  gelijk  een 

booromgedraeyt  :  zoo  haeft 't  zach- 
te begint  te  glimmen  ,  leggenzeboven 

op  geplukte  kotoen  of  drooge  blade- ren, 't  Vleefch  gekookt  in  aerde  ron- 
de potten  camu  is  nietonfmaekelijk; 

doch  fmaekelijker  'tgefmoorde  in 
een  kuil ,  op  wiens  grond ,  beleid  met 

groote   bladeren  ,   't  vleefch    geleid 
word.  Over  de  kuil,  toegeftopt  met 
bladeren  en  aerde  ,  ftookenze  zoo 

lange  vuur  ,   tot   't  vleefch  gaer  is. 
'tBraedengaetanderstoe.Zy  fteeken 
vier  {tokken  in  de  aerde,  en  leggen 
boven  andere  {tokken  ,bykans  als  een 

roofter ,  en  op  defe  't  raeuwe  vleefch, 
met  peper  enzoutbefprengt,  geme- 

den aen  lange  dunne  {tukken  -.  ftoo- ken  thans  vuur  onder  de  {tokken.  Dit 

vleefch  ,  aldus  door-braeden  ,  kan 
veertien  dagen  en  langer  duuren.  De  ai 

vifch ,  gezooden  of  gerooft,  word  ge-  * 
geten  met  de  fmaekelijke  faufe  iuquï- 
taya.  De  kleine  \ïs)tr\spiaba  enpiqui- 
tïnga ,  in  blaederen  gewenteld  ,  zijn 
onder  heete  ailche  haeft  gaer.    Tot 

vleefch  en  vifch  nemenze,  in  plaets" 

van  brood  ,  met  drie  vingeren 't  meel 
des  wortels  mandioca  ,  welk  by  de 

mond  inwerpen  ,  gelijk  ook  alle  aerd- 
vruchten  ,    djervoegen  zeker  :   dat 
nooit  't  minfte  kruimtje  ter  zijde  valt. 
Tot  'teeten  hebbenze  geen  gezette 
uuren  ;  want  zy  nuttigen  des  daegs 

zeer  dikwils  fpijs  ,  ook  in  de  nacht : 

{preeken  noch  drinken    niet  ,   ter- 
wijl maeltijd   houden  :  flaepen  op » 

gebreyde   hang  makken  ,  tufTchen 
twee  ftijlen  vaft-geknoopt :  nevens 
de    hang -makken   brand   gefhedig 

vuur  ,  by  dag  om  fpijs  te  bereiden, 
's  nachts  tegen  de  koude,  die  aldaer, 

wegens  d'even-gelijke  lengte  der  da- 
gen en  nachten  ,  vinnig  nijpt.  Haer 

gewoonelijke  drank  is  koud  water 

uit 
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uit  de  fonteinen  ,rievierenofbeeken.  j  gat  geopend,  in  welk  het  riet  fluit. 
Anderzints  ftellenze  ook  den  drank  j  Het  tabak/zuigen  grijpt  ook  onder 
caoi  toe,  uit  de  rijpe  vrucht  des  booms  j  haer  pJaets  omtrend  gods-dienft, 
acaiiba.  De  vrucht  geftampt  in  een  !  waer  genoomen  by  eenwonderlijke- 
houte  mortier,  bezinkt ,  en  bezon-  j  dans.  Achtien,  twintig  of  meer  Ta-  Merkmer. 
ken  zijgt  door  een  teems  :  is  eerft  \puiyers  flaen  een  ronde  kringop  ge-Mgedam- 
wit  gelijk  melk  ;maer  word  na  weinig  fchikte  orde  even  verre  van  elkan-  dZfa^ 
dagen  graeuwer  :  heefc  een  trekken-  !  der.  Alle  moeder-naekt  binden  een 
de  kracht ,  verwekkende  dronken-  \  veel-vervig  veder- bofch  tullebands- 
fchap.    Lang  bewaerd  verandert  in  ■  gewijs  voor  de  billen  ,  met  een  band 

yers 

le  flerke  azijn.  De  drank  aipïï  kan 
tweezints  toe-gemaekt;  want  oude 
tandeloofe  wijven  kaeuwen  deklein- 
gefheede  wortelen  aipïmacaxera  tot 
een  bry  caracu ,  welk  in  een  pot  uit- 
fpouwen  ,   waer   op  water  gieten: 

over  de  flinker  fchouder  en  rondom 

de  lendenen  vaft  -  geftrikt.  Ier  hal- 
ver been  flingeren  gefronfte  kotoe- 

ne-fluyers.  Ieder  buigt  zich  ter  luf- 
ter  zijde  voor  over,  laet  de  flinker- 
hand  nederwaerds  zakken  ;   fleekt 

't  moet  voorts  langzaem  kooken  en  f  de  rechter  tuffchen  't  gezeide  veder 
geduurig  geroert.  Doch  defe  aipïï  j  bofch  lanx  de  billen  :  en  ftampt  ge- 
word  ook  gezooden  van  de  gezeide  |  duurig  met  de  rechter- voet.  Onder- 

wTortel,  zoo  lang  tot  de  verve  krijgt  I  tufTchen  Vangenze  gelijkelijk  een 
van  gekarnde-melk.  Beide  over  ge-  droevig  lied  aen  ,  welk  op  hoe  lan- 
gilï  heeft  geen  onaengename  fmaek.  ger  hoe  blijder  toon  begint  te  gaen, 
Behalven  dufdaenige  drank  brou-  j  niet  anders  of  de  zang  kunfr  grondig 
wenze  verfcheide  andere  ,  nament-  verftaen.  d' Inhoud  der  liederen  ver- 
ïijkpacobi ,  uit  de  vruchten  der  boo-  j  vat  ,  eerftelijk  een  treurig  verhael 
men  pacobehe  en  pacobucu  :  als  ook  \  wegerts  d'algemeine  water -vloed, 
abatii  van  Turkfche  geerft  en  maizA  die  haer  vereeuwde  voor-ouders,  op 
De  wijn  ïetici  word  geperft  uit  bata-  hooge  boomen  en  bergen  geklom- 
/^j-wortelen.  De plante «ö»i7, de  Por-  j  men,  weg-fpoelde:  ten  andere,  hoe 
tugeefen  noemenze  ananas ,  geeft  den 
drank  nanai ,  welke  zeer  licht  dron- 

ken maekt ;  doch  heilzaem  is  voor 

flaeuwte  ,  walging  ,  graveel  en  op- 
ftopping  des  waters  ,  als  ook  tegen 

vergif.  De  Tapuiyers  ,  toe-genaemt 
Cariri,  komen  ter  gezetter  tijd  teza- 

men ,  om  den  drank  aipïï  toe  te  Hel- 
len. Ieder  bergt  binnen  fijn  hut,  zoo 

k  veel  hem  is  toe-geleid.  Wanneer  d'ai- 
pii  genoeg  heeft  uit  gegift  ,  begin- 

nenze  's  morgens  vroeg  van  't  eer- 
fle  huis  in  't  dorp ,  en  zuipen  aldaer 
alle  kruiken  leeg  ,  en  alzoo  voorts 
hut  aen  hut,  ter  tijd  niet  een  druppel    pluimaedje  geciert.    Om  den  hals 
overblijft.    Hy  behaeld  de  grootfte    hangt  een  loffe  mantel ,  uit  veeiver- 
eer,  diemeeft  drinkt  en  braekt.  De 

Brafilïaenen  zuigen  meeft  alle  fterk 
tabak :  (de  tabak  word  genoemt  peti- 

ma,  en 't  blad  petimaoba)  zy  droogen 
tabak  tegen  de  zon  ,  en  daer  na  voor 

't  vuur,  om  gemakkelijker  aen  ftuk- 
ken  te  Vrijven.  Haer  tabaks  pijpen 
petimbuababeftaen  uit  ried  en  een  ge- 

holde noot,  aen  't  uiterfle  einde  af- 
gefneeden ,  en  ter  zijde  met  een  rond 

vige  vederen  gevlochten ,  by  de  krop 
toegeflrikt.  De  lendenen  zijn  om- 
gort  met  een  fnoer,  aen  welke  fchoo- 

ne  pluimen  flingeren.  Op  't  hoofd 
pronkt  een  veder-kroon.  De  mid- 
deifte  paep  vertoond  een  bars  gelaed, 

en  licht  geduurig  't  flinker  been  van 
de  aerde.  De  andere  weder -zijds 
hebben  in  de  rechter -hand  een  ge- 
draeyde  pijp  ,  waer  uit  een  ieder 

Z  z  z  't  aen" 

haer  liedé- 

de  helden  ,  uit  welker  lendenen  zy 

voort-gefprooten  zijn  ,  voor  't  ge- 
meine  beft  niet  ongewrooken  fneu- 
velden  ;  doch  nu  over  een  wijd-af- 
gelegen  gebergte  allerley  vermaek 
genieten  metbraiTenendanfen.  Ein- 

delijk verhoopenze  ook  eenmael  na 
de  dood  derwaerds  te  verhuifen. Ter- 

wijl aldus  op  een  verwonderens- 
waerdige  maet  zingen  ,  flaen  drie 
priefters  ter  midden  der  geflaege 
kring.Ieder  draegtin  de  flinker  hand 
den  afgod  Maraka  ,  gelijkende  na 
eens  ftruis  -  vogels  ey  ,   boven  met 

frieftert, 
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staengezicht  vol  tabaks -rook  blae- 
fen  ,  zeggende  't  ellekens  :   ontfangt 
den  geeft  der  manhaftige  fterkte.   Na 
't  eindigen  der  dans,  onthaelenzede 
drie  priefters  vijf  dagen  achter  een 
met  fpijs  en  drank  overdadig.  Zy 
zetten  ook  eeten  voor  Maraka :  an- 
derzints  gefchied   geen  dienfl  aen 

Geweerder  eenig  afgod,  't  Geweer  der  Brafiliae- Brafiiiae-    nen  beftaet  in  boogen  uit  hard  hout 
enkotoene  fnoeren.  De  pijlen  wor- 

den gemaekt  van  'tftijf  ried  tacaara, 
tot  een  punt  gefcherpt,  of  veel-tan- 
dig,  of  bevvonden  met  de  beentjens 

vreemde    der  vifch  ïperu.   Zommige  Tapuiers 
mrp-frien  gebruiken  fwaerewerp-pijlen  enlan- en  trompet-  o  _  f 

ge  knodzen  uit  fwart  hout ,  voor  aen 

breed  en  vol  fcherpe  punten,  't  Hand- vadfel  is  bevvonden  met  kotoene 
vlechten  ïatïrana:  onder  aen  (lingert 
een  veder -bofch  des  vogels  ar  ara: 

om  't  midden  hangen  de  zelve  plui- 
men. Haer  trompetten  canguencazijn 

menfchen-fchenkels  :  hoewel  ook 
andere  hebben ,  uit  groote  fchelpen 

of  ried  toegefteld.   Naeuwelijx  le- 

ten. 

venze  buiten  oorlog ,  welke  zy  tegen 
elkander  voeren  ,   niet  om  land  te 

winnen,  of  goederen  te  rooven ;  maer 

uit  grootsheid,  ten  einde  een  aenzie- 
nelijke  naem  door  de  wapenen  ver- 

krijgen :  en  byzonder  wegens  een 

onverzadelijke  luft  tot  menfchen- 
vleefch.  Waerom  de  gevangenen  ge- 
meft  worden  en  gedacht.  Haer  veld-  & 
flaegen  gaen  vinnig  toe.  Op  half  kans  de 

dervenze  een  ftrijd  waegen  :  vech- "( ten  niet  min  moedig  als  hardnekkig. 
Emanuelde  Moraes  verhaelt  gefien  te 

I  hebben,  dat  een  Brafiliaen  van  Pariba 

kampte  tegen  drie  kloeke  gewaepen- 
de  Portugeefen  :  die  na  lang  tegen- 
weer  nietongewrooken  aen  kantge- 
raekte.    De   taelen  der  Brafiliaenen  i 

zijn  zeer  verfcheiden  :    ieder  land-^ 
aerd  fpreekt  een  byzonderefpraek  :  ae 

zulx    elkander   geenzints  verftaen./fli 't  Volk  Tabuya  is  verdeelt  in  meer  als 

tachentig  volkeren  :  elk  gebruiken- 
de een  tael ,  die  met  d'anderegant- 

fchelijk  geen  over-een-komft  heeft. 
OndertuiTchen  grijpt  een  gemeine 

fpraek 
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fpraekover^/Zfland,  welke  by  de  een  boom:  ihffia\  d'hemel:  ibathi- 
meefte  verftaen  word.  De  Jefuietjo-  \  ga  ,  ibitinga  ,  de  welke  :  ïhatebae , 
Jeph  Anchïeta  gaf  een  Brafiiiaenfche  |  hoog  -  ïbi ,  d'aerde :  ztó/-*;  eenbere- 
letter-konft  aen  't  licht  binnen  Conim-  ( ibitk,  dewind:  icapï,  dé  daeiïW :  tg, 
hrica ,  op  't  jaer  vijftien  honderd  vijf  ;  water  :  iguaba ,  een  beker :  ipeca ,  een en  negentig.  Onder  andere  toond  gans:  ique ,  een  zijde  i  Ha,  yzer: 
by ,  hoe  de  gezeide  tael  ontbloot  is  j  ita,  een  fteen  :  itacira  ,  een  fpae  : 

van  deletteren/,  /,ƒ,  e,/-/-  :  en  geen  \itapigua  ,  een  fpijker  :  iuba ,  geel:" twee  mede-klinkletters in  een  woord  i  maupiara  ,  de  galle  :  mbabeaubora. 
tezamenvoegd,uitgezondertw£,»<r/,  jziek:  w^/«,  fpijs  :  mbo,  een  hand:' 
»g.  Voorts  word  de  p  ,  m  en  mb  dik-  )  membeca ,  zacht :  mendara ,  een  hou- 
wi!s  d'  een  voor  d'  ander  gebruikt ,  welijk  :  mku,  een  tee :  mita,  een  hiel zonder  onderfcheid.  De  woord-galm  mocu,  eenael :  marmotara,  korfelheid 
valt  meelt  op  de  laetfte  lettergreep.  \mUapendaba,  een  lid:  nbia,  't  hart. 

De  voornoemde  Moraez,  buiten  ge-  opacatumbae  ,de  weereld  :  'potia ,  de mein  ervaeren  in  de  Brafilfche  tael,  borft:  paravga  ,{c\\oon :  poreroblara, 

heeft  den  weereld  gemein  gemaekt    getrouwigheid  :  porucukobora ,  arm  ' een  boek  ,  vervatende  de  voornaem 
ftenaem- woorden  en  werk-woorden 

■by  de  Brajiliaenen  gebruikelijk.    Het 

potivi,  eenend-vogel  :  poxi ,  leelijk: 
pi,  een  voet-  pia,  de  lever:  pira, 
vifch  of  een  huid  :  piquiira,  jonger 

Ichijnt  ons  niet  ondienftig  een  klein  j  vanjaeren:  pitanga,  een  kind:  />«<? , 
ftaeitje  van  beide  neder  te  ftellen.  De  een  vinger  :  pua-guacu,  een  duim' 
mem-woorden  dan  luiden  als  volgt,  \purva,  de  navel:  puou, hng:  putuna, 
'Aba ,  een  menfch  :  aha ,  een  man  of  de  nacht :  roig  ,  koude  :  tagka  een ook  hair :  acu ,  de  flinkerhand  :  acua-  ader :  tagui,  bloed :  tagira  ,  een  doch- 
beïmae,  zot;  amaberaba ,  de  blixem:    ter,  't  zelve  beteikent  ook  menbira-, 
amacüminga,  de  donder:  amandiba,' 
dliagel .-  anama  ,  een  bloed- vriend  : 
anga ,  de  ziel :  angailara,  mager :  an- 
gaipata,  boos  of  ioos  :  angaturama , 
dankbaer  of  aengenaem  :  apara  , 
kroon:  apecum  ,  de  tong:  apkaba, 
eenftoel:  ara,  de  tijd,  lucht  of  dag  : 
ara-ibï  coquime,  middag :  araya,  groot- 

moeder: atapuana ,  licht:  atapuatia, 
fnel:  atucupe  ,een  rugge:  atyba,een 
fchouder :  ay ,  cig ,  een  moeder :  ayura, 
eenhals:  boya,  een  flaef :  cama,een 

zoog-borft:  canga,  een  been:  carai- 
bebê  ,apïabebê  ,een  engel :  caruca,  den 
avond  :  capiï ,  gras :  capïï goacu  ,flroo: 
catu ,  lekker :  cay ,  een  aep  :  ceba  ,  een 
blad  :  cebira,  de  billen  :  cemiracoao- 

bae ,  een  weduwenaer :  ceo ,  een  dier: 
ceteeimïbaê ,  een  geeft  :  cig ,  cygra ,  een 
moeye  :  coaraci ,  de  zon  :  cobra,  een 

flang  :  coemitanga,  demorgeri-ftond: 
corïbae  ,  blijde  :  coya  ,  tweelingen : 
cunha,  een  wijf  :  cunhaiba  ,  een  toe- 
komftige  bruid  :  cunumigoacu,  een 
jongeling  :  cunumi,  een  jonge  :  eca- 
tuaba,  de  rechter  hand  :  eyruba  ,  een 
bije :  giba,  een  arm :  guaibino,  een  oud 

wijf-.guirarupia,  een  ey  :  iaci,  de  maen 

maer  't  eerfte  is  gebruikelijk  by  de  va- ders ,  het  tweede  by  de  moeders: 
taha ,  kinderen  of  een  zoon :  tamua, 
een  groot-vader :  tata ,  vuur  :  tecoa- 
cu  ,  geluk  :  tecoateima  ,  gierigheid  • 
temerico ,  man  of  vrouw  :  tendiba , 
eenkirtne;  /dW/ ,  fpeekfel :  tendipia, 
een  knie:  tecobecatu,  gezond:  tema, 
een  fchenkel :  tetê,een  Jichaem :  tiaya, 
isNzet:  tibira,  jonger  ,  zoo  noemen 
de  broeders  malkander;  doch  de  fu- 

iters  zeggen  tegen  jonger  broeders 
quibira,  en  broeders  tot  jonger  fufters 
teindira:  tigue ,  de  buik  :  tigueperg, 
de  darmen  :  tinga  ,  biank  :  tipibae, 
droevig:  tiquera ,  ouder  fufter:  ti- 
quiera,  ouder  broeder  :  tuba,  ouders: 

tutira ,  oom  van  's  vaders  wegen  :  tu- 
bei-tma ,  een  wees-kind:  tuibaem, 
een  oud-man  :  tupana ,  God :  ty ,  pille: 
tyuris ,  deblaes  :  uba,  deheupe  :  un- 
hapuapem,  een  naegel:  ija,  een  fon- 

tein :  ymeneóbae ,  een  weduwe :  yyao- 

buambae ,  naekt.  De  werkwoorden  Brr.a^lmef 
•lil  ii  »        i  J        werk- vorders  klinken  aldus.  Abt,  dvvaelen:  woorden, 

abiqui,  kimmen:  ac anhem ,  ik fterve : 
acoy ,  bedekken:  aei,  milfchen  :  ami, 
drukken  :  amotareima  ,  haeten:  an- 

ofmaend  :  iacitata ,  een  fterre  :  iba,\  duba  ,  gevoelen:  angaipaba,  zondi- 

gen 
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gen  :aél/amondeia,2.QH-tïékkQn  i aft- 
na,  fcheeren  :  apition ,  binden  :aroca, 

verminderen :  ayaima ,  fniefen :  bera- 
la ,  blinken  :  caanga  ,  meeren  ,  proe- 

ven of  zeggen :  carrf^voor-by-gaen : 

caè ,  geneefen :  capücaya,  roepen  :  ca- 

pücaya ,  getergt  worden :  carom ,  hoo- 
pen:  caruca,  pnTen  :  cauccuba,  bemin- 

nen :  cecaraya,  vergeeten:  cema,  uit- 

gaen:  cenduba,  hooren  :  cenoya,  noe- 

men :  cepiaca,  zien,beftraflen :  ceru- 
ra,  draegen:  eet  una,  rieken:  ceyara, 

verlaeten  :  cka ,  ploegen  :  cipya ,  nat- 
maeken  :  ciquye ,  vreefen  :  co ,  gaen  : 

cobaitim,  te  gemoet  komen:  coquen- 
daboya ,  open  doen  :  cuaba  ,  kennen  : 

cupira,  verlichten :  cuu  ,befchermen : 
ecatu,  kotmeti  :  genonheca,  bidden  : 

goameenga  ,  bijten  :  guapua,  zitten  : 

guata,  wandelen  :  gueena ,  braeken : 
iabala ,  ontvluchten:  \iecoacuba ,  ont- 

houden :  knumuna,  fpouwen  :  ieru- 
re,  eifchen  :  igtaba  ,  fwemmen  :  igu, 

drinken  :  maenduara ,  gedenken :  ma- 
vo, fterven  :  maramonhanga,  oorlogen: 

mayaoca ,  verdeden:  mba- er aca ,koo- 
pen  :    mbacu,  eeten  :  meenga,  over- 

leveren :  menhirara  ,  baeren :  moabal- 
la  ,betooveren ,  beletten  :  moaguêba, 

uit-bliüTchen :  moanga ,  denken :  moa- 

quima ,  nat-maeken  :  mohibua,  naei- 
jen  :  moete  ,  prijfen :  moetê  ,  eeren : 
moendl ,  aen  brand  fteeken :  mogiba , 

kooken  :  mogyco,  polyften  :  momiya, 

beweegen  :  momita ,  herbergen  :  mon- 
beraba,  quetfen  :  monbeu ,  boodfehap- 

pen:  monbuca,  door-booren  :  monbu- 
ja  ,  booren- :  mondoca  ,  in-fnijden, 
weg  nemen  ,   klieven  :    mondoroca  , 
breeken  :  monguy ,  maelen :  monguya , 

los-maeken  :  monhanga,  doen:  mope- 
rua,  koud  zijn:  mopotaya,  knoopen : 

moriba ,  toe-ftemmen  :    moropiana, 
veranderen  :  moyaru ,  boerten  :  moe- 

yecêara ,  mengen  :  nheangeru ,  zuch- 
ten :  nheenga  ,  fpreeken  :  nhemboe, 

leeren  :  nhengara  r  zingen  :  paepüa, 

antwoorden  :   paraboca  ,  verkiefen  : 

paronduba,  onderfoeken  :  pea ,  mij- 
den ,  afleggen  :  pita,  blijven :  pi  tanga 

rempi ,  ontwerpen  :  pitera  ,  kuffen , 

florpen :  pitibb ,  helpen :  pittiba ,  zal- 
ven :  poacêma ,  kermen  :  pobana , fpin- 

nen :  pocuaba ,  gewennen  :  pocaucuba, 

droomen  :  porabiaui,  werken  :  pora- 

ra,  liegen  :  potareima ,  weigeren :  po- 
tara ,  begeeren :  puama,  opltaen  :  pu- 
aya,  belaften  :  puca ,  lacchen  :  puru, 
gebruiken :  quera ,  flaepen  :  queraro , 
waeken  :  raba ,  ontbinden  :  rereco  , 

hebben  :    rura  ,  komen  :  tara ,  van- 
gen :  tecobe,  leven :  tiguioca ,  bloeden : 

tiu  ,fchaemen :  tima ,  planten ,  flijten , 

begraeven  :  yaceb ,  huilen  :  yeaöboca , 
uit-trekken  :    yeupira,  opklimmen  : 
yuca,  dooden.  Ditzijn  woorden  der 

gemeinzaemfte  tael  over  Brafil:  an- 
derzints  fpreekt  ieder  volk  alhier  een 

fpraek  op  haer  zelf.  -Voor  de  voor-  . 
naemfte  volkeren  worden  gehouden  "• 
deTupinambu,  Tobayaras ,  Potigi-igu-fi 

ar  as  ,  Maraquites ,  Waymoores ,  Tomo- n 
nymenos  ,     Waytaquazes  ,  Waynajfes  , 

Topinaques ,  Porie s ,  Molopaques ,  Mo- 
tayas ,  Biheros ,  Wayanavoafons  ,  Tamo- 
yes  ,  Tocomans  en  Caryogs.  Geen  beter 

gefchaepen    menfehen   als  de  Tupi- 
nambu :  byzonderlijk  haer  vrouwen , 
welke  voor  de  fchoonfte  in  Euroope 

geenzints  wijken,  volgens  de  zicht-  • 
baere  getuige   Emanuel  de  Moraez. 
Defe  vrouwen  houden  den  mannen 

gezelfchap  ,  wanneer  ten  ftrijd  trek- 
ken :  draegen  de  leeftogt  en  inzon- 

derheid veel  tabak,  van  welke  door: 

gaens  een  blad  uüTchen  de  lippen 
houden.  In  de  door-boorde  lippen, 

zoo  wel  van  mannen  als  vroüwen,leg- 

gen  fteentjens.De  veelheid  der  vrou- 

wen grijpt  onder  haer  ftand :  zulx  ve- 
le aen  een  man  verbonden  blijven. 

Men  kan  naeuwelijx  eenige  fweem 

na  gods-dienft  by  defe  land-aerdbe- 
fpeuren.    De  Tobayaras  worden   ge-  x< 
houden  voor  de  befte  ruiters.  Maer 

in  gefchiktheid  ,   zang  en  wel  lpre- 
k endheid  gaen  de  Potigiiguaras  alle  i 

de  Brafiliaenen  te  boven.  Zy  maeken  '*' reyen  van  twintig  of  dartig zangers, 
die  niet  min  konrtignade  maet,  als 

buiten  gemein  aengenaem  ,  de  hel- 
den-daeden  der  voorouders  uitfehae- 
teren.  Geen  yzelijker  menfehen  als 
de  IVaymoores  ,   beflaende  de  ruime  w> 
landftreek  tuftchen  Bahia  en  ijleos. 

Defe  grof  en  fterk  van  licchaem , 

konnen  een  paerd,  te  viervoet  ren- 
nende ,  byhouden.  Vijf  of  fes  derven 

een  zuikermoolenaendoen ,  hoewel 

doorgaens  voorzien  van  ftijf  hon- 

derd 
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derd  arbeiders.  Zy  zijn  vuil  beftoo- 
ven  en  beflijkt,  ter  oorzaek  gelijk 
beeften  op  de  grond  nederleggen: 
draegen  lang  hair  :  en  hebben  geen 
vafte  woonplaetfen  .    De  Tomonyme- 
nos    omtrend  Spïrito  Santo  houden 
gefchikter  huis.    Zy  bebolvverken 
haer  hutten  rondom  met  fwaereftee- 
nen ,  waer tegen  binnewaerd  een  aer- 

de  wal  tamelijk  hoog  leggen,  d'  Hut- 
ten zelf  zijn  volfdiieigaten,  om  den 

vyand  met  pijlen  veilig  aftewijfen. 
Haer  licchaemen  fvvart  en  rood  ge 
fchildert,  fchuilen  onder  vederen. 
De  Portugeefen  namen  voor  eenige 
jaeren  feftien    duizend  gevangen: 
floegen  een  groot  deel  der  ge  vange- 

nen dood  :  en  vernielden 't  gantfche 
geweft  by  de  rievier  Parayva.  Aen  de 
zuid  en  noord-kant  des  hoofds  Frio 
woonen  de  PVaytaquazes,  grooter  en 
fterkerdan  de  tfaymores  •  leggen  als 
varkens  des  nachts  op  d'aerde  ron- 

dom een  groot  vuur  :  houden  alle  ! 
menfchenvoor  vyand,  en  der  zelve 
vleefch  de  fmaekelijkfte  lekkerny . 
De  vrouwen,  met  boogen  gevvae- 
pend,  ftaen  nevens  de  mannen  in 
den  ftrijd.  Op  ijla  Grande  onthouden 
zich//.?  fVayanajfes ,  kleine  menfchen; 
doch  met  zeer  groote  buiken  :  gaen 
moedernaekt  :  de  kruin  isgefchöo- 
ren,  niét  ongelijk  der  monniken: 
voorts  hang  't  hair  lang  rondom  den 
kop  af.    Het  Vrouw-volk,  grof  van 
lijf,  fchildert  haer  rood  met  vrucu. 
Dit  is  een  wilde  plante  ;  doch  by 
de  Wayanajjes  zorgvuldigh  aen   ge- 
queektj,  wegens    de  korrelen   be- 
ilooten  binnen  boonen  ,  buiten  vol 
rouwe  veezeis .    De  korrelen  wor- 

den niet  alleen  gemengt  in  de  be- 
kende drank  chocolata  ;    maer  ook 

om  aengenaem  rood  te  verven.  De 
plant  draegt  takken  van  wit  hout, 

en  een  graeuwe  baft,  gelijk  d'haeze- 
laer  :  de  takken  hebben  eens fchrijf- 
pennen  dikte  :  de  bladeren  beyde 
groen  vertoonen  de  gedaente  eens 
hart ;  by  't  uiterfte  der  takken  waf- 
fchen  verfcheide  bloeizems  :  ieder 
bioeizem  ,  zoo  groot  als  een  roos, 
3eftaet  uit  vijf  bladeren  ,  ten  deele 
vit ,  ten  deele  flaeuw  rood  :  in  het 
nidden  des  bloeizems  rijzen  eyer- 
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geele  draeden  met  purpure  tipjens: 
dienaeuwelijx  eenige  onderfcheide- 
Jijke  reuk  geven.  Na  de  bloem  volgt 
de  vrucht  ,  lang  anderhalf  of  twee 
vingeren:  wanneer  afleid  de  groen- 

te der  onrijpheid,  word  hoe  rijper  hoe 
rooder.    Ieder  boon  bevat  dartig  of 
veertig  rondekorrelen ;  doch  fcherp 
gepunt  :  aengeraekt,  verven  d'han- 
den  rood.  De  boon  gerijpt  gaet  van 
zelfsopen,   en  vertoont  de  korrelen 
zilverig  geftippelt.  Defe,  gedroogt, 
tot  een  klootje  geftampt ,  enmetpif- 
fe  gemengt ,    geven  zulk  een  vafte 
verve;  dat  t ingedoopte  lywaed  ze- 
dert  geen  andere  verve  aen-neemt. 
De  wortel  van  vrucu  ,  in  hoendere 
nat  gekookt,    maekt't  nat  aenge- 

naem rood  -en  fmaekelijk.    De  Topi-  Topin^s: naqves  vorders,  wijd  en  zijd  omtrent 
fant   Vincent   neder  geflaegen  ,    zijn 
iterke  en  groove  menfchen  :  gaen moeder-naekt ,  zoo   wel   vrouwen 
als  mannen.  Wanneer  een  menfch 
ftachten ,  verven  zich  met  de  vrucht 
ianïpano  ■  fteeken  een  groot  veder- 
bofch  op  den  kop ,  entweebeenders 
in  elk  gat  nevens  de  mond.  Danfen 
met   wonderlijke   buiging   des  jfic- 
chaems,  nu  na  de  flinker  zijde  en 
dan  over  de  rechter  hellende  ,  drie 
dagen  achter  een:  en  drinken  in  mid- 

|  dels  een  vuil  nat.  't  Vrouw- volk  wel 
i  gefchaepen  gaet  zonder  eenig  lid  te 
;  dekken :   't  hoofd  alleen  fchuiit  on- 
|  der  een  muts ,  om  welke  een  vlecht 
|  binden  ,  waer  aen  een  vierkantige 
|  korf  vol  eet-  waer  valt  gemaekt  op 
'  de  rugge  hangt,  wanneer  elders  ver- 

trekken.   De  bergen  lanx  d'Oceaen 
zijn  goud-rijk.  De  Pories  een  vreed-  Mu . 
zaeme  landaerd  voeren  tegen  nie-_ 
mand  oorlog  :  flapen  in  netten  van 
baden  :  hebben  geen  andere  woo- 

ningen, dan  drie  zamen-geboogen 
takken  met  palm-biaderen  gedekt. 
Zy  leven  by  pijn-nooten  en  eyrires, 
appelen  met  fehellen  ais  waj-noo- 
ten.  Hier  valt  overvloedig  koftelij- ke  balzem  oolie.    Lanx  de  rievier 
Paradiva    woonen    de   Molopaques.  iiaUp* 
't  Man-volk  ruftig  en  kloek  is  ge-  **w : baerd  ,  beleefd  en  aen  de  fchamel- 
heid  gedekt.  De  vrouwen  fchoon, 
zedig  en  vernuftig  lacchen  nooit Aas 
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Zy  binden  't  hair,  veel-vcrvig  gefchil- 
dert,  om  de  middel  met  een  baft,  en 

verbergen  onder  't  zelve  hetbaer-lid. 

Een  gezette  uur  van  middag-mael  en 

avond-eeten  grijpt  alhier  ftand ,  het 

welk  anderzints  nergens by  deBrafi- 

lïaenen  gebruikelijk  is.  't  Gebergt ,  be- 
ftaendeuit  fwarteaerde ,  heeft  over- 

vloed van  goud :  doch  alzoo  by  de 

Molopaques  de  minfte  waerdye  op- 

haelt,  word  niet  na-gefpeurt:  alleen- 

lijk't  geen  met  deregen  nederwaerd 

fpoelt  vergaderenze  tot  geen  andere 

einde,alsomgefpentemaeken,  aen 
Momyas:  welke  netten  hangen.  De  Motayas , 

klein  en  bruin',  korten  'thoofd-hair, 

of  trekken  'tuit :  zijn  menfchen-eters 

gelijk  ook  de  Molopaques.  Nergens 
verfchuilt  meer  goud  en  edel  geiteen 

te ,  als  in  de  bergen  Pinos ,  diep  land- 

waerd  gelegen,  bewoond  by  het  ten- 

ger en  fwartachtig  .volk  Biheros  ,  an- 
ders ook  genaemt  Lopos :  leven  onder 

'tgeboomt  beeftelijk  onbefchaemt ; 
myarm»»*  ̂ oc[^  Je  Wayanawafons  hebben  kleine 
finSy         vlekken  lanx  een  naemeloofe  rievier : 

zijn  groote  menfchen  en  zeer  on- noofel.  Dartien  Portugeefen  onder-  & 

wonden  zich  eenige  jaeren  gelee-  4 
den,  door  't  land  der  Wayanawafons  \ 
te  trekken  na  ófe  Zuid-z.ee.  Deze  von- 

den op  zommige  bergen  overvloedig 

goud  en  koftelijke  fteenen.  Onder 
andere  vreemdigheden  zagenze  een 

kriftallyne  toorn  tien  dagen  eer  ge- 
naekten ,  over  welke  wegens  fteilte 

niet  konde  reifen.  Aen  de  voet  bor- 

relde een  wijde  droom  met  groot  ge-  » 
druifch.  Wijd  en  zijd  om-fwervende, 

geraekten  op  de  boodem  \znde  Ta- 1 
moyes.  De  mannen  wel-gefchaepen 
droegen  fwaere  veder-boflchen  op 
den  kop.  De  vrouwen  fchootig  en 

buiten  gemein  fchoon ,  hadden  gepi- 
keerde borflen.  Een  der  Portugeefen 

ontfprong,  na  een  gevangenis  van 
achtien  maenden  ,  den  bloedigen 

dans  :  d' andere  twaelf  wierden  op- 

gegeten. Wonderlijk  ging  ftjn  verlof- 
fing  toe.  Dartig  duizend  Tamoyes 

vielen  by  'tgeweft  der  Amazones ,  by 
d' Amsricaenen  genaemt  Mandiocuy- 

fyams, MM 
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Jyams,  verwoed  in :  met  drie  honderd 
geflachte  hieldenze    een   vroolijke 

maeltijd  :  d'overige  vluchten ,  na  de 
rievier  la  Plata :  en  verkreegen  hulp 
van  de  Portugeefen,  die  tien  duizend 

Tamoyes  neder-hakten,  d'andere  tot 
flaeven  maekten  ,  en  haer  gevangen 
lands  -  man   verloften.    De  Tocomans 
klein  volk  woonen  tufTchen  la  Plata 
en  fant  Vincent.  De  Caryoghs  bezitten 
veel  goud  en  gefteenre.  De  Maraqui- 
tes  ,  welke  de  Wefier  -  lndiaenen  ver- 

achtelijk Tapuiyers ,  zoo  veel  als  wilde 
menfchen  ,  noemen ,  zijn  verdeelt  in 
fes  en  zeventig  zoorten ;  verfcheiden 
in  tael.    Onder  alle  munten  uit  de 
landaerd  Arodera ,  Cajau ,  Maquaru  en 
Poyme.    Alle  levenze  zonder  vafle 

wooningen  ,  gods-dienft  of  vriend- 
fchapmeteenigenabuuren.  De  vrou- 

wen vechten  zoo  wel  als  de  mannen. 

Jacoh  kahbi ,   dewelke  een  geruime 
tijd  onder  dit  volk  verkeerde ,  be- 
fchrijft  haer  zeden  aldus.  De  koning 
landui  ,   toe-genaemt  Otfhicayayna , 
na  de  Aroom  die 't  land  der  Tapuiyers 
doorloopt ,  laet ,  volgens  goed- vin- 

den ,  des  avonds  door  't  leger  ver- 
kondigen ,  werwaerds  met  'trijfen 

van  de  zonne  vertrekken ,   en  wat 
over  dag  zullen  verrichten ;  doch  de 
koning  beraedflaegt  eerft  met  dui- 

vel jagers.  Wanneer  de  togtzal  aen- 
gaen ,  waiïchenze  de  lichamen  in  de 
ftrooni  ,  vrijvenze  met  fchoon  zand, 

en   fpoelen  't  zelve    wederom  af. 
Thans  rekkenze  zich  diervoegen, 
dat  de  leden  kraeken  :   loopen  na 

't  vuur  :  verwarmt ,  fchrabben  't  lijf 
met  zekere  vifch  tanden  ,  zulx  het 

bloed  aen    verfcheide  plaetfen  uit- 
gudft.  Zy  oordeelen  dit  dienftig  te- 

gen vermoeydheid.  Een  fteen  worp 
buiten  des  koninx  tente  leggen  twee 
dikke  (lammen  ,   een  fchreede  van 

elkander.  Degantfchemeenigteftaet 
recht  over  de  flammen  ,   in  twee 
troppen  verdeelt.  Ieder  tropkieft  de 
fterkfte  man,  diedeftam  opfchou- 
ders  weg  draegt  ,  om  ftrijd  loopen- 

de  :  de  vermoeyde  krijgt  t'ellekens 
hulp.   Dewelke  met  de  ftamme  lae- 
ter  komt  ter  beftemder  plaets  ,  word 
van  de  fnelder  trop  uit-gelacchen. 
Alhier   wachtenze  na  de  jongelin- 
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gen,  die  de  wapenen  na -draegen. 
Zoo  haeft  defe  de  boogen  en  bijlen 
over-leeveren  ,  vallenze  gelijkelijk 
aen  den  arbeid.  Men  hakt  om  zeerft 
ettelijke  boomen.    De  takken  ,  in   W»w- 

d'aerdegeplanten  boven  toe  gebon-  Jgg£ den ,  verflrekken  voor  een  hur.    De  ding-. 
hutten  flaen  in  ryen  nevens  en  over 
malkander  :  zulx  flraeten  tufTchen 
beide  loopen.   OndertufTchen  koo- 
men  de  vrouwen  en  kinderen  met  de 

pakkaedje  aen.    't  Man -volk  loopt 
om  te  vifïchen  ,  wild  te  vangen,  of 
hooning  te  zoeken,  d' Oude  wijven 
graevenna  wortels  ,  welke  klein  gé- 
ftampt  in  plaets  van  brood  dienen. 
De  jonger  vrouwen  heipen  elkander 
binnen  d'hutten  om  fpijs  te  berei- 

den.   Voorts  brengen   de   mannen 
haer  tijd  door  met  wapen-oefening,   oefening-. 
worftelen  en  loopen.    Twee  vrou- 

wen ,  byzonder  hier  toe  verkooren, 
ftrijken  vonnis  over  ieders  bequa- 
mer  of  min  bequame  oefening.  Wan- 

neer d' avond  begint  te  vallen,  ver- 
deden haer  de  jongelingen  in  ver- 
fcheide benden  ,  en  zingen  voor  de 

tenten.  De  dochters  volgen  neuren- 
de  en  trippelende.  Ieder  ftaet achter 
de  vry  er,  welke  zy  bemind.  Dithou- 
denze  te  wefen  een  bewijs  van  lief- 

de.   Als  een  jongman  trouwens  ge-  wonderlijke 
zind  is,  brengt  hy  ten gefchenk  aen  *»?««#•. 
de  vader  des  dochters  hooning  en 
wiid-braed.    Indien  de  vader  meer 
houwbaere  dochters  heeft  dan  een  , 
verzoekt  hy  raed  by  de  waer-zeg- 
gers  ,   en  defe  brengen  de  zaek  tot 
den  koning.  De  koningontbied  door 
een  om -roeper  alle  vryers  en  vry- 
flers  buiten  de  leger-plaets.   Te  za- 
men  vliegenze  bofchwaerd :  de  ftout- 
fle  loopen  voor  uit,  ten  einde  't  wild 
op-doen.  Zoo  haeft  iets  ontdekken, 
keeren  te  rugge,  en  maeken  het  be- 

kend aen  de  volgende  meenigte:  die 
gefwind  de  plaets  diervoegen  om- 

ringden ,   dat  nooit  eenig  wild  kan 
ontfnappen.  Zy  rukken  den  gevan- 

gen beeften  't  ingewand  uit ,  welk 
den  honden  voor- werpen.  De  vrou- 

wen braeden  't  wild  in  kuilen  onder 
d'aerde.  Voorts  houdenze  vroolijke 
maeltijden  ,  niet  zonder  geduurige 
zangen  en  danzeryen.   Indien  een 

Aaa  2  jon- 



i     ' 
en 

trouwen : 

372  D 
jongeling  zich  wel  gequeten  heeft  op  , 

dejagt,  krijgt  hy  door  's  koninx  toe- 
flemming de  dochter,  welke  ten  hou- 

weemi  weiijk  begeert.  Vier  dagen  voor  de 
voltrekking  des  hou  welijx,  word  den 
bruidegom  aen  wederzijds  de  koon 
met  fcherp  hout  door  boort.  Aldus 

gewond  zijnde  ,  houtmen  bruiloft. 
De  koning  leid  ieder  gaft  ,  na  goed- 

vinden ,  een  gedeelte  der  fpijs  toe. 

d' Ouders  houwelijken  geen  doch- 
ters uit,  voor  zy  haer  maen-flonden 

krijgen ,  welk  zy  den  toovenaers  be- 
kend maeken  ,  en  defe  den  koning. 

Over  maeltijd  prijfenze  met  vreem- 
de gezangen  de  voorzichtigheid  des 

moeders  ,  die  de  kuifche  fchaemte 
van  de  dochter  voor  de  bruidegom 
bewaerd  heeft.  Indien  een  dochter 

houwbaer  is ,  en  geen  vryer  uit  komt, 
beftrijkt  haer  de  moeder  met  roode 

flrepen  onder  d'oogen  ,  en  geleidze 
tot  den  koning.  Defeplaetit  de  doch- 

ter nevens  hem  op  een  mat :  warmt 

d'  handen  tegen  't  vuur  :  (treek  hem 
zelf  en  de  dochter  :  blaeft  tabaks- 

rook over  fijn  en  haerlichaem.  Ein- 

delijk pleegt  hy  vleefchelijke  ver- 
menging :  en  likt  het  bloed  verwekt 

door  fchenden  des  maegdoms.  Dit 
vuil  werk  word  diervoegen  eerlijk 

gehouden ,  dat  de  dochter  diefwegen 
te  eerder  aen  de  man  geraekt.  Maer 

't  door  priemen  van  ooren  en  lippen 

gaet aldus  toe.  Dejongens,  aen  wel- ke zulx  zal  verricht  worden,  komen 

ter  plaets  alwaer  de  gantfche  mee- 
nigte  danft  en  zingt.  De  duivel -ja- 

gers zitten  in  twee  reyen  over  mal- 
kander. Een  uit  haer  grijpt  een  jongen 

by  den  kop  :  bind  hem  handen  en 
voeten  :  zulx  zich  niet  kan  reppen  of 
roeren.  Gefwind  loopt  een  tweede 
toovenaer  toe ,  die  met  een  gefcherpt 

houtje  't  gat  maekt  in  de  lippen  en 
ooren:  de  moeder  van 't  kind  onder- 
tufichen  deerlijk  kermende.  De  be- 

fwangerde  vrouwen  houden  haer  bui- 
ten gemeinfchap  der  mannen.  Wan- 
neer gebaert  hebben  wijken  na  eeni- 

ge  bofichaedjen  :  fnijden  met  een 
fchelp  den  naevel  des  zuigelinx  af, 
welk  kooken  en  te  gelijk  met  de  na- 

geboorte op-eeten.  Dekraem-vrouw 
wafcht  haer  zelf  en  't  kind  morgens 

er  de     Boek: 

door-pne 
men  van 
ooren  en 

lippen : 

kraem- vr  ouwen 

en 's  avonds  in  koud  water.  Zoolang 

zoogendeis,  wordze  nietbeflaepen: 
of  het  moeflzijn,  datdemanflechts 

een  vrouw  had.  By  aldien  de  vrouw  pvé 

overfpel  begaet ,  jaegt  de  man  haer  *» 
weg  :  doch  als  op  de  daed  bevonden 
word,  behoud  hy  recht,  om  beide  te 

ontlijven.  De  koning  heeft  in 't  mid-  w, 

den  van  fijn  tente  een  groote  kau- kM 
woerde,  vol  gefteente  Kehnturah,  met 
d'eene  kant  van  een  mat  bedekt.  Zon- 

der fijn  lalt  mag  niemand  tot  de  kau- 
woerde  naderen;  tenzy  om  dezelve 
met  tabak  te  berooken,  of  nevens  de 

kauwoerden  wild-braed  of  hooning 

neder  te  leggen,  't  Is  merk-waerdig 
hoe  de  duivel -jagers  omtrend  de 

kranken  te  werk  gaen.  Jacoh  Rabli  v 

zichtbaere  getuige  verhaek  van  den  «[ 
koning  Drarugh,  met  onlijdelijke  pijn  1 

inde  zijden  en  beenen  gequelt :  dat,"*! 

alzoo  geen  hulpe  vond  by  fijn  toove- 
naers ,  die  zich  uitgeven  voor  genees- 

meefters,  tot  den  naeft-gelegen  ko- 
ning der  Tapuiyers  vertrok ,  om  aldaer 

door  befweerders  geholpen  te  wor- 
den.Drie  namen  aen  Drarugh  gezond 

te  maeken.  Wonderlijk  liep  d'handel 
af.  d'Eerfte  befweerder  blies  geduurig 
tabak-rook  over  Drarughs  licchaem : 

greep  's  koninx  knien:  begon  te  zui- 

gen ,  niet  anders  als  of  wilde  verflin- 
den:  loeide  gelijk  een  (lier:  en  braekte 
eindelijk  met  veel  fpeekfel  een  kleine 
ael  in  fijn  hand :  die,gelijk  voorgaf,den 

koning  zoo  veel  pijn  veroorzaekte. 
De  tweede  duive\)ager  zoog  Drarugs 
buik  ;  brulde  ondertuffchen  als  een 

leeuw:  en  fpoog  ten  laetften  een  wit- te (leen,  vertoonende  een  roos  ,  ten 
mond  uit.    De  derde  hield  niet  op  te 

zuigen  de  (linker  zijde  van  Drarugh, 

ter  tijd  toe  iers5niet  ongelijk  een  wor- 

telden gorgel  overgaf.  Zedertdufda- 
nige  verrichting  bequam  de  genoem- 

de koning.  Nau  welijx  kan  iemant  on- 
der deTapuijers  voetftappen  vangods- 

dienft  vinden.  Alleenlijk  bewijfenze 

godsdienftige  eer  aen  't  Zeven- ge- ^ 
flernte:  wanneer  de  vruchten  der  bof-  hoi 
fchaedjen  en  velden  rijp  zijn.    Drie 
dagen  brengenze  over  met  danfen 
en  zingen .    Dan  bereiden  zich  de 

jongelingen  tot  een  fpiegel-gevecht 
met  pieken  en  knodfen;  omwinden 

haer 

2 

4 

gei 
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haerbeenen  met  taeye  takken  :  gie- 

ten hooning  over  't  hoofd  :  binden 
't  hair  op  aen  het  achter  hoofd  ;  be- 
ftrooyen  't  opgebonden  hair  vol  rood 
poyer:  maeken'taengezicht  veelver- 
vig ,  gelijk  ook  't  ganfche  licchaem :  in 
de  nek  fleekenzetuffchen  't  hair  een 

lange  veder ,  en  by  't  voorhoofd  een 
bofch  witte  pluimen:  om  den  hals  flin 

geren  kranfen ,  uit  roode  vederen  za- 
men  gevlochten  :  op  de  rugge  hangt 
een  bondel  van  bladeren  ftaerts  ge- 
wijs:  de  armen  zijn  verciert  met  de 

vleugelen  des  vogels  kofetug.  Aldus  ge- 

pronkt ftrij4en-drie  volle  dagen.  d'O- 
verwinnaers  betoonen  groote  blijd- 
fchap.  't  Verdient  byzondereaentei- 
kening  't  geen  de  geleerde  GerardVof- 
fius  verhaelt  uit  de  mond  van  Chrïftof- 
fel  Arcijjeusky  Poolfch  edelman ,  doch 
beruchter  door  helden  (lukken,  voor 

't  Vereenigde  Nederland  in  Brafil.  De 
Tapuiyers ,  zeid  hy ,  is  een  volk  fwer- 
vende  zonder  vafte  woon-plaetfen  , 
tuflchen  Siaraen  Maranthon  over  een 

woeftebcrodem ,  nergens  bedekt  als 

voor  defchamelheid.  Als*/ 'Hollanden 
haerkleederen  vereerden,  ftondenze 

vermaekt  wegens  de  vreemdigheid ; 
doch  binnen  twee  dagen  gaven  de 
klederen  wederom  ,  of  wierpenze 
weg.  Zy  binden  de  mannelijke  roede 
met  een  band  van  kotoen  of  fwakke 

takjens'-alzoofchandigachten.indien 
vleefchelijke  beweeging  toonden.  In 

de  doorboorde  lippen,  neusgaten,  oo- 
ren  en  koonen  hangen  cieraedjen  van 
hout,been,  vederen  of  fteen.  Een  fwa- 
re  knodze  en  fterkeboog,  beide  uit 

hard  hout ,  verftrekken  voor  wape- 
nen. Goud  en  zilver  word  geenzints 

geacht.  Waerom  de  kiften  vol  goud 

en  zilver  ,  by  de  Pertugeefen  begrae- 
ven  ,  met  d'Hollanders  verruilden  te- 

gen jagthonden.  Zy  oordeelen  haer 
beter  dan  andere  menfch-eeters :  de- 

wiflniet  eten  'tvleefchdervyanden : 
maer  van  vrienden ,  het  zy  gefneuvelt 
ineen  flrijd,  hetzy  haer  eigen  dood 
geftorven :  om  uit  te  drukken  by  zon- 

dere liefde  tegen  de  overledenen ,  die 

anderzints  door  verrotting  en  wor- 
men moeiten  verteerd  worden.  Wes- 

halven  de  Üjken  gevoeglijker  in 't  in- 
gewand der  naefte  vrienden  nederfak- 
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ken,  en  tot  voedfel  en  groeyvande 

zelve  gedijen.    Arcijjeusky  verteld  ge-  vreemd 

zien  te  hebben ,  hoe  een  Tapuiyer  bui-  verh^elvMt »     n  „^  r       i      r  n         r    een  Japut- ten  t  Hot  Rio  Grande  den  geeft  gaf.  jw. 

Sijn  blöedmaegfchap  wiefch  't  doode 
licchaem;fpoelde  de  darmen,en  fneed 

't  lijk  aen  verfcheide  {tukken :  welk  in 
een  kuil  boven  toegeftopt  brieden. 

Zy  vingen  ook  't  afdruipende  vet  in 
ondergeftelde  pannen:hielden  voorts 
eenvroolijke  maeltijd  :  en  beten  zelf 
fmakelijk  in  defchaemachtigedeelen 
des  lichaems.  Doch  niemant  had  toe- 

gang tot  defe  tafel ,  als  de  bloedvrien- 
den.  't  Geen  nietkonden  nuttigen,  als 
't  hair,  tanden,  nagels  en  beenderen, 
wierd  verbrand :  en  d'affche  zoo  lang 
met  den  drank  vermengt ,  tot  t'eene- 
mael  was  opgedronken.  Zy  erkennen  Godsdknfl 

een  tweederhande  God, een  goede  en  derT^HS- quade.  Den  goede  bewijfenze  geen 
dienft :  om  dat  uit  zich  zelf  weldaedig 

blijft ,  en  niemand  befchadigt.  Daer- 
entegen  biddenze  den  quaden  zeer 
yverigaen;  ter  oorzaek  om  hals  helpt 
die  hem  niet  eerbiedig  onthaelen .  Zy 
verreizen,  noch  voeren  geen  oorlog, 
tenzy  eerft  den  boofen  God  raed  vra- 

gen ,  niet  zonder  plechtelijke  dienft- 

pleging;  hierom  fchrij  ven  zy  haer  zelf  haer  mm- een  wetenfehaptoe  van  toekomftige 
zaeken  te  voor-zeggen.  En  waerlijk 
men  moet  bekennen,  datze  dikwils 

te  vooren  bekend  maken,  't  geen  bo- 
ven de  menfchelijke  reden  gaet ,  om 

te  konnen  weten.  Hier  afkan  ten  be- 

wijs dienen  't  geen  de  Vriefche  rit- 
meefier Sapo  Amama  by  ervaerend- 

heid  bevonden  heeft.  Hy  had  voor 
Conïahu  de  wacht  met  een  bende  rui- 

ters tegen  d'uitvallen  derPortugeefen. 
In  fijn  dienft  waeren  ettelijke  Tapui- 
jmvwelke  voorzeiden,hoe  des  ande- 

ren daegs  de  luitenant  va.nAmama,ne* 
vens  een  ruiter,  zouden  fneuvelen  aen 

een  kogel  uit  grof  gefchut.  't  Zeggen 
wierd  befpot ;  doch  d'  uitkomft  be- 
waerheide  't  zeggen. Diergelijke  ftael- 
tjens  quamen  dagelijx  voor.  Onder 
veele  verhaelt  Arcijjeusky  een  merk- 
waerdige  gefchiedenis.Hy  ligte  uit  de 
fterkte  Rio  Grande  een  gedeelte  der 
bezettelingen :  om  deSpaenfe  vaftig- 

heid  Barra-Canium  fchielijk  t'o verval- 
len, 't  Ganfche  werk  hing  hier  aen;dat 

Aaa  3  '  de 

zeggen. 



Derde     Boek: 

•van  een  ge 

voeden  dui- vel door  de 

Tapuiyers. 
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zeer  merk-  de  toeleg  verborgen  bleef.  Vijftig  74- 
waerdige     puiyers  hadden  zich  by  de  Hollanders gelchiedems  i      ->  i    ■»  *  t  .      •  n*       r     t 

vervoegd.  Maer  alzoo  AraJJeusky  be- 
ducht wasvoor  de  Tapuiyers ,  ten  ein- 

de 't  geheim  door  haer  mogt  rucht- 
baer  worden ,  nam  hy  de  zelve  dienft 

aen,  onder  beding,  dat  niet  een  voet- 

flap  buiten  't  gelid  zouden  trekken. 
Zy  hielden  woord.  Drie  dagen  over 

af-weegen  omgevoert ,  verrichten  da- 
gelijx  voor  ieders  oogen  haergewo- 
nelijke  gods  dienft.  Arcijfeusky  ver- 

zocht ,  zy  hem  wilden  ontbieden, 

wanneer  de  geroepen  duivel  ver- 
fcheen.  't  Wierd  belooft,  onder  voor- 
waerde,  dat  geen  aenftoot  zoude  ge- 

ven dooreenig  mifdrijf.  Ten  darden 

dag  wanneer 'tlegergenoegzaem  ver- 
frifcht  was ,  en  ten  togt  vervaerdigt , 
ishy  ontbooden  :  vond  deTapuiyers 
nevens  den  weg  zitten,  met  de  benen 
wijd  van  malkander  in  een  half-ronde 
kring.  Tegen  haer  overzat  infche- 
lijx  de  priefterter  aerde neder.  Defe 

vraegde  alle  wegens  verfcheide  zae- 
ken»  enallevraegdenhem  :  men  gaf 

wederzijds  antwoord ;  doch'tkonde 
niet  bequaemelijk  verftaen,  by  ge- 

brekder tolken.  Wam  die  d' Hollan- 
ders gebruikten  verftonden  alleenlijk 

twee  taelen ,  d'een  gemein  by  de  Bra- 

filiaenen  lanx  d'Oceaen,  d' andere  de 
Portugeefche ,  door  welke  zy  den  Hol- 

landers vertaelden ,  zoo  veel  mooge- 

lijk,  't  geen  de  Tapuiyers  fpraeken: 
welker tael  veel  verfcheelt  vandege- 
meine  Brafiliaenfche  :  alzoo  zy  diep 

landwaerd  woonen,  verdeelt  in  ver- 
fcheide volkeren ,  die  elkander  niet 

verftaen ,  en  geduurig  beoorloogen. 
Zulx  de  tael-mannen  't  bericht  van  de 
Tapuiyers  meeften  deel  niet  konden 
vatten:  ja  meer  oordeel  flreeken  uit 
haer  knikken  en  gebaerten.  Nadat 
de  vergaedering  ophield  te  fpreeken, 
ftond  de  priefterop,  en  ging  buiten 
ieders  oog  boichwaerd  :  alwaer  met 
een  luide  ftemme  driemael  den  duivel 

riep.  Doch  die  niet  antwoordende, 

keerde  te  rugge  tot  de  fijne.  Men  be- 

gon thans  wederom  op  d'oude  voet 
onderling  te  vragen  en  t'antwoorden: 

by 



B R    A     S     I    L. 

by  de  tolken  niet  verftaen.  Eerlang 

liep  de  priefter  (zoo  'tfcheen  by  de 
meenigte  gelaft)  wederom  na't  bofch. 
Maer  de  duivel  fweeg  op  het  twee- 
mael  herhaelde  geroep  voor  de  twee- 

de reis.  Weshaiven  de  priefter  vruch- 
teloos weder  komt:  en  ten  derdemael 

bofchwaerd  flapt ,  fchreeuwende  ge- 
lijk te  vooren.    En  toen  eerft  wierd 

uit  het  diepfte  der  boffchaedje  ge- 
hoort  een  heldere,  doch  fijne  ftemme, 

niet  anders  als  of  door  een  fluitje  ge- 
bhefen  was.    De  Tapuiyersbeüooxen 
dieswegen,  dezaekweiteftaen  :  en 
dat  de  duivel  haeft  te  voorfchijn  zou- 

de komen.    De  priefter  nu  driewerf 

rot  fijn  volk  gekeert,  ging'tpraeten 
aen,  gelijkte  vooren.  Eindelijk  pak- 

te hy  zich  noch  eens  weg.  Toen  riep 
de  gantfche  meenigte  gelijkelijk,  of 
fpraeken  drokker  dan  ooit.    Onder- 
tufTchen  naderde    meer    en   meer 

de  voornoemde  fchetterende  ftem- 
me des  duivels  ;  dewelke  ten  laet- 

ften  met  de  priefter  aen-quam.  De 
priefter   belaft  den  duivel  tegen  de 
vergaedering  over  te  zitten.  Hier  viel 
veel  te  zeggen  :  danfprak  de  priefter, 
zomtijds  de  duivel ,  behoudende  fijn 
helder-fijne  ftemme  :  zomtijds  rie- 

pen ettelijke  uit  het  volk  ,  greepen 
na  de  wapenen  ,  en  dreigden  den  dui- 

vel te  flaen  :  het  welk ,  wanneer  haer 

niet  te  wille  is,  dikwils  doen.    Op  het 
affcheid  des  duivels,  door  de  priefter 
bofchwaerd  geleid  ,  fchreeuwde  de 

meenigte  zoo  yzelijk,  dat  den  Hollan- 

ders d'hairen  te  berge  reefen.  't  Ge- 
fchreeuw,  diep  uit  deborft,  en  met 

een  ongemein  lange  adem  voort-ge- 
bragt,  ging  eveneens  of  duizend  leeu- 

wen en  tygers  gelijkelijk  brulden. 
Terwijl  dit  werk  duurde ,  pakte  zich 

een  Hoogduitfche  foldaet  uit  d'ach- 
terhoede  weg ;  doch  niet  zoo  heime- 

lijk ,  of  het  wierd  gemerkt.    De  hab- 
fcheerders  dan  fpeuren  hem  na,  en 
vinden  den  man  verborgen  tufTch en 

dichte  ruigte  eens  kreupel-bofch.  Te 
rugge  gevoerd,  loopt  wederom  van 
de  bende  af.   Ontdekt,  en  diefwegen 
verdacht,  dat  in  den  zin  had  over  te 

loopen  ,  wierd  voor  Arcijfeuski  ge- 
bragt.    Wegens  fijn  trouwloofe  toe- 

leg beticht ,  wende  eenigebeufelach- 
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tige  verontfchuldiging  voor ;  die  de- 
wijl geen  geloof  verdienden,  is  geleid 

naeenboomtenpyniging.  Hyftond 
nu  gebonden  ,  wanneer  met  hooge 
aentuigingen  fwoer ,  de  waerheid  te 
zullen  melden    :   welke  hier  in  be- 
ftond  :  ter  oorzaek  zedert  tien  jaer 
nooit  een  gebed  totGodgeftort  had, 
ftond  buiten  maeten  verfchrikt ,  wan- 

neer den  duivel  zag  onder  deTapuyers 
zitten :  alzoo  dacht,  dat  hem  die  ken- 

nende ,  zoude  hebben  weg-gevoert, 
daer  zulke  goddeloofen  ,  gelijk  hy 
was,  verdienden  gevoert  te  worden. 
femandSegt  de  geleerde  Gerard  Vojfius 

,  mogt  onderzoeken  ,  of  de  voornoemde 
waerlijk  de  duivel geweefl  is.   V  Schijnt 
my  toe  ,  dat  niet  alleen  een  duiveljch, 
maer  ook  menjchelijk  bedrog  onder  defe 

gantfche  handel  fchuilt.     Gelegener- 
tijd vraegde  Arcijfeusky deTapuiyers , 

waerom  zy  verzierden  een  duivel  te 
zijn,  welkimmerseen  menfchwas, 
dien  hy  dikwils  te  vooren  had  gezien . 
DeTapuiyers  ontkenden  zulx,  en  be- 

tuigden ,  dat  waerlijk  een  duivel  was. 
Doch  Arcijfeusky  kende  den  gemaek- 
ten  duivel  ,  welke   de  helder  fyne 
ftemme  maekte  door  eeniggras,  het 
geen  in  den  mond  hield.  En  hoewel 
hier  menfchelijke  bedriegery  onder 

liep,  had  nochtans  de  duivel  fijn  rol- 

lein  ditfpel:  gelijk  bleek  aen  't  welk 
ftoutmoedig  voor-zeiden ,  by  geen 
menfch  moogelijk  te  weten.  Nament- 
lijk  ,  dat  de  Portugeefche  fterkte, 
met  verlies  van  drie  man ,  in  den  Hol- 

landers  handen    zoude    vervallen; 
want  zoo  viel  ook  de  toeleg  uit.  Maer 
dewijl  de  duivel  alle  dingen  niet  kan 
voorzien  ,   zoo   taftenze   omtrend 

zommige  dingen  mis.  Zyzeiden.dat 

d'HoUanders   op  zamen-gefpijkerde 
planken  in  plaets  van  een  brugge , 
zouden  over  de  gracht  zetten  ,  de 
vyand  zulx  niet  merkende.   Waerlijk 

aldus  was  by  Arcijfeusky  voor-genoo- 
men :  geen  wonder  ,  dat  de  boofe 
geeft  zulx  wift.  Maer  de  Portugeefen 

wierden   d 'Hollanders   gevvaer  ,   eer 
over  de  gracht  waeren  :  en  verdee- 
digdenzich  met  grof  gefchut.    Door 
defe  ongewoone  flaegen  liepen  de 
verbaefde  Tapuiyers  weg ,  en  keerden 
niet  weder:  voor  dat  in  de  morgen- 

ftond 
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Wondere •voorzeg- 

Txpniyer- 

fche  1'rie- fters  ilaed 

ftond  'tflot  bemagtigt,  en  alles  bin- 
nen 'm  ftilte  was.  Zedert  verbrande 

Arcijjeuski  in  de  rievier  Monguoape  et- 
telijke Portugeefche  fchepen  ;  en  be- 

hield een  fchip,  voerende  tien  halve 
kortouwen  voi-laeden  met  zinker  en 

Spaenfche  wijn.  Om  het  zelve  lanx 
korter  vaer  water  na  een  veilige  ree- 
de  af  te  voeren ,  had  hy  den  dienft  der 

Tapuiyers  van  nooden.  Doch  zy  wei- 
gerden binnens  boords  te  treden , 

voorwendende:  dat 't  fchip  groot  on- 
geval zoude  ontmoeten,  d'  Uitkomft 

quam  met  haer  zeggen  over  een ; 

want  'tfchipindemondvan  een  enge 
haven  tegen  de  rotzen  aen  fpaende- 
renftiet:  zulx  niet  gebergtwierd.  De 

Tapuiyers  hadden  't  ongeluk  door  dui- 
vels ingeeven  te  vooren  gefpelt:  al- 

zoo  geen  gewichtige  zaekby  d'  hand 
flaen  ,  tenzy  eerft  met  den  boofen 

geeft  raedspleegen  :  d'eeoigfte  wien 
gods-dienftigheid  bewijfen.    Waer- 
ora  een  Tapuiyeifche  priefler  niet 
^wilde  aennemen  'thembd,  weikJr- 
tiffèusky  in  fijn  hand  óielo  en  hem 
zoude  fchenken ;  wanneer  de  duivel 

'thembd uit  d'hand  in  de  lucht  ruk- 
te. De  Tapuiyer  nam  de  voorwaerde 

aen :  beloofde  terftond  den  duivel  te 

roepen  :  om  met  'thembd  na  boven 
ds  ook  van  te  vliegen.  Doch  als  Arcijjeusky  daër 
Ardjfeuiky.  kybeciong,  fa  hem  geoorloft  mogt 

zijn  ;  den  boofen  geeftaftefmeeren 
met  een  ftok,  dien  hy  in  de  rechter 
hand  hielde  ,  konde  de  priefler  niet 

beweegt  worden  tot  't  ontbieden  des 
duivels.    Weshaiven  ieder  begonde 

(  telacchen.  Arcijjeusky  eindelijk  fprak 

joks-gewijs  tegen  den  priefler  :  ik 
wil  betoonen  grooter  kontlenaer  te  toe- 

fen dan  gy  ;  want  zal  morgen  te  voege 
brengen,  dat  uit  uwe  kop  harts-hoornen 
zullen  groeyen ,  die  door  deje  deur  niet 

mogen.  De  reden  verfchrikte  diervoe- 
gen  de  Tapuiyers ,  zulx  alle  om  een 
goed  heenkomen  zagen.    Alleenlijk 
keerde  de  voornoemde  priefler  des 

anderen  daegs  met  de  tolk  tot  ArciJ- 
feusky  ,    verzoekende  :  hy  beliefde 
hem  genaedig  te  handelen,  en  geen 

harts-hoornen  ten  fmaet  op 't  hoofd 
te  planten.  Ten  tijden  als  Jacob  Rabbi 
onder  deTapuiyers  verkeerde, beftier- 
de  Ianduy ,  over  d'  honderd  jaer  oud, 

B  o  e  k  : 

de  Tapuiyers  ,  fwervende  ter  weder- 
zijde van  de  rievier  Otfchunogh  ,  en 

rondom  'tmeir  Igtug  ,  in  welk  nie-  * 
mand  derft  fwemmen  ,   wegens  de  * 
meenigte  van  bijtende  vhTchen.  De 

koning  Pritigaba  ftond  met  Ianduy  'm  : verbond  ,    en  oorloogden  geduurig  ' 
tegen  de  koningen  Arygpoygh,  Wana- 
fewafug  ,    Tshering    en   Dremmenige. 
Tenzy  de  Portugeefen  de  vier  laetfte 
Tapuiyers  hadden  in  dienft  genoo- 
men  ,  om  de  Nederlanders  te  beftrij- 
den  ,  defe  zouden  nooit  haer  legers 

verfterkt  hebben  met  de  hulp -ben- 
den ,  die  Ianduy  7.e\{ ,  ofzomtijdsfijn 

zoon ,  of fwager  toebragt :  alzoo  niet 
zonder  ongehoorde  wreedheid  noch 
menfchen  ,  noch  beeften,  noch  ge- 

bouwen fpaeren.  Waer  zy  komen  ver- 
moorden en  verwoeften  alles. Voorts 

is  Bra/ïl,  behalven  de  genoemde  ei-| 

gen  ingcboornen ,  bewoond  by  Por- 
tugeefen ,  Nederlanders ,  Hooqduitfche, 

Franjche  en  Engelfche ,  welke  deBra- 
filiaenen  de  gemeine  benaeming  Aju- 
ru-juba  toepaflen  :    anderzints  hee- 
tenze  alle  vreemdelingen  Caraiba  of 
Pero.  Doch  wegens  de  vermenging 
van  verfcheide  landaerd,  ontflaet  een 

vijfderley  flag  van  menfchen.  Een  die 
gehooren  is  uit  Europifche  ouders  in 
Brafü,  word  genoemt  Mozombo:  uit 
een  Europifche  vader  en  Brafiliaen- 
fche moeder,  Mameluc:  uit  een  Eu- 

ropifche vader  en  eenMoorinne,  Mu- 
lato  :  uit  een  Brafiliaen  en  Moorfche 
vrouw  Curiboca  of  Cabocles :  uit  twee 

Negers ,  Criolo.   Boven  alle  andere, 
i  zijn  de  Portugeefen  lanx  de  zeekuften 
de  fterkfte.    Toen  aldereerfl  op  den 

)  Brafiliaenfchen  boodembegonden  te 
neftelen,  vonden  vinnige  tegenftand: 
en  tenzy  de  Braftliaenen   onderling 
over  hoop  lagen  ,  zy  hadden  nooit 
zoo  veel  voets  gekregen.  Maer  nu 

zijnzegenoegfaem  volkoomen  mee- 
fters  :  alzoo  d'oude  inboorlingen  aen 
kant  geholpen  zijn  ,   of  landwaerd 
verjaegt.  Anderzints  derven  de  Bra-  s 
filiaenen  een  gewaepend  heir  flout-  <l<> 
moedig  onder  d'oogen  zien ,  gewend 
te  ftiijden.  Wanneer  malkander  flag 
leveren,  fchieten  ,  niet  zonder  ver- 

vaeriijkgekrijfch ,  met  pijlen :  fprin- 

gen  van  d'eene  zijde  tot  d' andere, 

om 
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m  de  pijlen  te  ontwijken,  met  ver-  ( te  tot  befcherming  der  haven  voor wonderens  waerdighe   raddigheid.  \fant  Vincent.  En  zedert  d'Engelfche 
d  Overwinnaers  fpaeren  niemand :j in  'tjaer  vijftien  honderd  tweeen flaen  dood  al  wat  voorkomt  :  dege-   tachentig,  aldaereenSpaenfchfchip doode  dienen  tot  een  lekkere  mael-  (vernielden  ,  wierd  een  tweede  ve- 
tijd.  Indien  nochtans  eenige  gevan-  jfting  gefticht,  om  'tinkoomen  lanx .  gensmeteengroote  baft  om  den  hals    de  rievier  te  beletten.   Doch  des  niet 
weg  -  fleepen  :  geven  aen  ieder  een    tegenftaende  liep   Thomas  Candifch choone  jonge  dochter,  diehaerman    voor-by  beide  de  flerkten  :  en  leide 
bewaerd  en  zorgvuldig  meft,  geduu-  \fant  Fincent  aen  kooien  ,   en  brand- rende  vijfmaenden.  Thans  word  een    fchatte  Santlos.  Voor  deftroom    die 

groot  feeft  toegerecht :  zy  drinken  \fant  Vincentbefyoek,  vertoond  'haer haer  alle  fmoordronken,  na  dat  ver-    't  eiland  Sehaiïiaen  tamelijk  groot  vol 
zaedigt  zijn  met  'tgebraede  vleefch    wild  en  geboomte:  heeft  goed  water, der  gevangenen.  Indien  de  vrouw  (  gezonde petercelie  lanx  de  zee-kuftè 
fwangergaetby  den  gedachten  ,oor-    en  bequaeme  reeden  tegen  alle  win- 

deden nooit  meer  wraek  te  konnen    den.    Dieper  zeewaerd   doed  zich 
nemen  van  haer  vyanden,  dan  als )  op  'thooge  en  klippige  eiltndeken 
't  kind ,  zoo  haeft  ter  weereld  komt,    Alcatraces ,  als  ook  Vitlorio  des  hufus, 
op-eeten.  Doch  't  gebeurt  zomtijds ,  |  Porto  des  Caflellanos  ,  Monte  de  Frigo, dat  de  vrouw,   op  den  gevangenen  )  Muella  en  Queimadas.  d'Ingeboore- haer  zinnen  zet,  en  met  hem  weg-  L  nenvanfant  Vincent  die  met  dePortu- 
loopt.  Degeduurigeoorloogen,  die  \geefen  vriendfchap houden ,  worden 
de  Portugeefen  gevoerd  hebben  met  (  genaemt  Tuppinikinfi  bewoonen  een 
d' inboorlingen,  hebben  verhindert,   woeftgebergt,  ftrekkende  meer  als dat  geen  woonplaetfen  konden  mae-tachentig  mijl  landwaerd  :  voeren 
ken,  dan  lanx  de  zee-kuften.   De  !  geduurig  krijg  tegen  de  Carioes  witte 
woon  -  plaetfen   bèftaen    in   negen  j  en  gefchikte  menfchen,  als  ook  te- 
plaets -  voogdyfchappen  ,   by  haer   gen  deCupin-lmhas  ten  noorden,  en 
Capitanias  genoemt.  De  zuidelijkfte   een  nameloofe  landaerd  grenzende fant  Vincent,  heeft  een  ftad eveneens   aen  Peru.  Voorts  fwerven  de  Mira- 

t  genaemt,  gelegen  aen  een  ftroom,  |  mumins ,  zeer  wild  volk,  alhierwijd 
die   uit   d'Oceaen  landwaerd   rond  |  en  zijd;  doch  ten grootendeele  door 
loopt,  en  weder  in  d'Oceaen  eindigt,  j  d'aenkomft  der  Portugeefen  gemin- Groote  fchepen  konnen  niet  opko-  j  dert.  De  tweede  land-voogdyfchap 

Candifch "verrichting. 

Eiland 

Sebadiaen. 

Tuppinikinfi 
woefi  volk ; 

als  ook  de 

Miramu- 

mms. 

men  tot  de  ftad.  Santlos  leid  aen  d'an 
der  kant  der  zelve  rievier,  vier  mij- 

len van  de  zee  :  teld  vier  honderd 
huifen  en  drie  zuikers  -  moolens. 
Swaere  zeilen  nemen  haer  volle  lae- 

ding  binnen  de  ftad  in.  't  Derde  fte- 
deken  Hitauhacin  is  het  alder-zuide- 
lijkfte  by  de  Portugeefen  bewoont. 
Twaelf  mijl  van  daer  landwaerd  heb 

Rio  de  laneiro ,  eertij  ds  by  de  Franjche 
genaemt  Ganabara,  wierd  ontdekt, 

op  'tjaer  vijftien  honderd  en  vijf- tien, door  joan  Dias  deSolis.  Maer 
de  Franfche  hebben  alder-eerft:  een 
vafte  voet  te  land  alhier  gemaekt, 
veertig  jaer  na  Dias  de  Solis.  Drie 
wel -bemande  fchepen  voeren  uit 
Havre  de  Grace  derwaerds ,  beleid 

Befchrij- 

■ving  der 

land-voog- 

dyfchap Rio de  laneiro. 

ben  de  Jefuiten  getimmert  't  vlekke    by  Nicolaes  Durandus  Villegagnon.  In fant  Paulo,  dicht  onder  de  rijke  goud-    flagt-  maend  bragt  hy  het  voor  Rio 
mijnen ,  fchuilende  in  't  gebergt,  uit geftrekt  ooft  en  weft  dartig  mijl. 

't  Vlek ,  tachentig  huifen  groot,  is  be- volkt van  Brafiliaenen ,  envermeng- 
delandaerd.  De  weg  derwaerds  valt 
moeyelijk  wegens  rouwe  bergen  en 

laneiro  aen  :  maekte  aen  het  inko- 
men der  rievier  ,  omtrend  een  half 

mijl  breed  ;  op  een  rotze  een  hou- 
tefterkte,  honderd  voet  boven  lang 
en  feftigh  breed  :  na  den  ammirael 
van  Vrankrijk ,  Colïgni  genaemt ,  al- 

dichte  boffchaedjen.  Op  't  eiland;  waer  ettelijk  gefchut  plante  ,  om Britioga  leid  aen  eenzandigeinwijk,  den  ingang  ,  beflooten  weder-zijds 
alwaer  een  goede  reede  is,  een fterk- 1  van  twee  fteile  bergen  ,  te  veiligen. Bbb  De 
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>^8  Deue 
De  ftroom binnen  zeer  breed,  heeft 

verfcheide  boom-rijke  eilandekens. 
Merkwaer-  Op  een  der  zelve  .  dicht  onder  de 
dige  ver-    fl-erkte  Colivni ,  floeg  Villeoaonon  zich 
richting  '  ,         9,      i        11  cl 

van  vak-  ter  neder.  Hy  leed  de  meeite  onge- 
gagmn.      mak  by  gebrek  van  verfch  water :  te 

meer  naerdien  uit  vrees  voor  de  woe- 

de inboorlingen  geen  voet  aen  't  va- fte  land  derfde  zetten.   Anderhalf 

jaer  hield  hy  alhier  hoe  langer  hoe  ar- 
meiijker  huis  ,    vermids  de  leeftogt 

dagelijx  minderde :  wanneer  Philip 

Corguikray  en  du  Pont  afftaeken  uit 
Honfleurs  haven  met  drie  zeilen.  Zy 
voerden  volks  genoeg  over;  maerte 

weinig  eetbaere  koft :  zulx  d'honger 
eerlang  toenam.    Weshalven  Ville- 
gagnon  ̂ jndelijk  te  huifwaerd  keert , 
zonder    eenige    verrichtingh  :   als 
alleenlijk  dat    ettelijke    martelaers 
maekte ,   verbittert  door   opruyen 

des  kardinaels  Loreine  tegen  de  an- 
dere Chriftenen  :  welker  zommige 

na  de  woefte  Brahliaenen  de  vlucht 

namen  ,    andere  by  gebrek  van  le- 
vens-middelen vergingen  ,  andere 

verdronken  wierden.  Joan  Leri,  die 

met  Corguikray  vertrokken  was,  be- 
sefebrij-   fchrijft  Rio  Ianeiro  aldus.  De  rievier , 

ffioml-   zeid  hy,  loopt  op  drie  en  twintigh 
graeden  ten  zuide  des  middaglijns. 
De  inwijk  derOceaen,  breed  vier  en 

twintig  duizend  fchreeden  ,    en  el- 
ders breeder,  word  wederzijds  be- 

zet van  laege  bergen.    De  mond  des 
inwijks  is  zeer  zorgelijk  ,  wegens 

drie  onbewoonde  klippige  eilande- 
kens. Na  een  ruime  boezem  volgt  een 

naeuwe  ftraet :  aen  de  flinker  hand 
verheft  haer  een  hooge  berg ,  welken 
de  Franfchen  Ie  Pot  de  Beur  e  noem- 

den ,  ter  oorzaek  de  gedaente  van  een 
boter-pot  vertoond.   Weinig  verder 
inwaerds  leid  de  rotze  Ratier.  Hier 

meende  Vilkgagnon  een  fterkte  op  te 
werpen ;  doch  de  golven  floegen  by 
verwaeyd  weder  diervoegen  over  de 
rotze  ,  dat  hy  benoodzaekt  wierd 
't  werk  te  ftaeken.  Een  half  uur  ver- 

der is  't  eilandeken  ,  lang  duizend 
treeden  en  anderhalf  honderd  breed, 

rondom  met  klippen  gelijx 't  water 
bezet ,  alwaer  de  Franjche  huifvefte- 
den.  Aen  ieder  einde  van  't  eilande- 

ken rijft  een  heuvel ,  en  uit  het  mid- 

netro. 

V, 

oef} 
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den  een  rotze  feftig  voet  hoog.  Op 
d'eerfle  heuvel  bouwde  Vilkgagnon 

fijn  tent ,   op  de  rotze  't  raed-huis, De  andere  hutten  flonden  over  het 

vlakke  veld  verfpreid.    Derde-half 
mijl  opwaerds  leid  een  vruchtbaer 
eiland  ,  drie  uuren  gaens  in   den 

omgang  ,   bewoond  by  een  woeft 
volk  Tououhinambauti.    Voorts  ver- 
toonen  haer  verfcheide  eilandekens, 

alwaer  zeer  fmaekelijke  oefters  val- 

len :  diervoegen  vaft  aen  groote  ftee- 
nen  ,  dat  ter  nauwer  nood  konnen 

afgerukt.  De  oefters  verbergen  klei- 

ne peerlen.  De  rievier  Ianeiro  is  bui- 
ten gemein  vifch-rijk.  DeBrafilfche 

landvoogd  Emanuel  de  Sa   maekte 
den  Franfche  't  voornoemde  eiland  1 
afhandig.    De  ftad  Sebadiaen ,  groot 
drie  honderd   huifen  ,   is  gebouwt 
aen  de   zuider  oever  van  Ianeiro , 

tegen  over  op  de  noorder  kant  leid 
de   fterkte.    Een  kerk  ,   Jefuiten- 
kloofter  en   twee  zuiker  -  moolens 

geven  aen  de  plaets  eenig  aenzien. 
De  meefte  handel  beftaet  in  brafi- 
lien-hout  en  kotoen.    De  Franfche 

beftormden ,  op  't  jaer  vijftien  hon- 
derd een  en  tachentig,  de  ftad;  doch 

trokken   onverrichter    zaeken    af. 

Dirk  Ruiters  zichtbaere  getuige  be- 
fchrijft  Sehaliiaen   aldus  :    de  ftad, 

zeid  hy  ,  legt  twee  mijl  de  rievier 
Ianeiro  op  ,  in  een  bogt ,  welken 
halvemaens  gewijs  beflaet  ,  op  een 

flechte  zand -oever  lanx  't  water, 

!  een  half  uur  gaens  lang  :  tien  hui- 
I  fén  maekende  breedte  uit :  aen  bei- 
'  de  de  einden   rijft  fteil  gebergte : 
I  heeft   wallen   noch    poorten.    De 

vaftigheid  beftaet  in  Vier  fterkten. De  voornaemfte  ftaet  ten  ooften  op 

een  rotze  in  de  mond  der  ftroom : 

de  tweede  meer  inwaerds  ten  we- 

ften  op  een  eilandeken  ,  na  'tzuid- ooften    haer   verheffende  met  een 

berg ,  welke  de  gedaente  draegt  van 
een  zuiker-  vorm.    De  derde  fterk- 

te beflaet  een  klip  ,  zuid-ooftelijk 

van  de  ftad :  en  de  vierde  noord-we- 

ftelijk  een  hooge  berg,    De  inboor- 

lingen Tououpinambauti  zijn  den  Por- 
tugeefen  zeer  dienftbaer  onderdanig. 

Aen  Rio  Ianeiro  volgt  de  landvoog- 

dyfchap  de  Spiritu  Sanfto,  ongemein 

vrucht- 
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vruchtbaer   en  vol  fmaekeiijk  wild 
in  de  bofTchaedjen .     De  rievieren 

Parayva,  Manangea  ,  Itapemeri  ,  Iri- 
tihien  Guarapari  zijn  vifch-rijk.  On- 

der andere   vangenze  alhier    over- 
vloedig de  viiTchen  piratiapua  :  by 

de  winter-maenden  in  de  llroomen 
gevoed  ,  keeren  tegen  den  zoomer 
na  de  rotzen  ,    door  de  Oceaen  be- 
fpoelt;  hebben  een  zeer  wijde  mond 
vol  tanden  ,  een  roodachtige  tong, 
breede kieuwen,  kleine  vinnen,  uit- 

gezonden op  de  rugge  ,  veel  -  ver- 
vige  fchubben  ,  meed  donker  ver- 
milioen  :    ieder   weegt   doorgaens 
meer  dan  vijftig  ponden .     Voorts 
vallen  hier  de  viiTchen  paru  ,   vol 
fchubben  ,  als  geele  maerïtjens  ,  o- 
ver  een  fwarte  huid  .    Boven  en  on- 

der fteeken  by  de  ftaert  lange  vin- 
nen uit  :  zijn  plat  en  weinig  rond- 

achtig,  met  kleine  koppen  en  ftaer- 
ten.   De  Guelucu  vertoond  een  lang- 

werpig lijf,  een  fcherpe  beene  fnuit, 
welker  bovenfte  lid  over  'tonderfte 
(leekt  ,   beide  beweeglijk  ,  een  tan- 
deloofe  mond  ,  een  ftaert  in  twee 
hoornen  verdeelt ,   fcherpe  pinnen 
op  de  rugge  ,  en  een  ongefchubde 
dikke  huid ,  vol  zilvere  fteekels.   Dit 

wanfchepfel  verflint  niet  alleen  de 
grootfte  viiTchen  ;  maer  ook  men- 
fchen.    Wanneer  zomwijl  mer  rafer- 
ny  bevangen  word  ,   loopt  het  met 
lijn  fnuit  door  een  fchip  heen.   Geen 
mis  maekter  vifch  als  de  ahacatuaja. 

Defe  rondachtig-plat   heeft   onder 
twee  lange  vinnen  en  boven  een  ,  de 
ftaert  gefplitft ,  groene  vinnen  ,  een 
gladde  huid  ,  zilverig  glinfterende 
en  fchrikkelijke  oogen.    Zoo  haeft 
gevangen  word  ,    knort  gelijk  een 
varken.     Vorders  in  de  land  -  voog- 
dyfchap  de  Spiritu  Sanfto  ,  leid  een 
ftad  even -eens  genaemd.    De  ftad 
beftaet  uit  twee   honderd  huifen, 

en  te  aenzienelijker  door  een  zui- 
ker-moolen,  Jefuiten  -  kloofter  en 
fterke  handel  met  kotoen  en  bra- 

filien-hout.     Voor   de  ftad  fpoelt 
een  ruime  in-wijk  vol  eilandekens. 
De  naeuwfte  mond  der  inwijk  word 
bewaerd  door  een  flot.     dlnboor- 

lingen  Margaias  houden  de   Portu- 
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\geefen  voor  vrienden  ;  doch  de  Ta- 

\puias  en  Apiapetangas  doen  alle  mo- 
I  gelijke  afbreuk  :  zulx  de  Portugee- 
\jen  niet  zonder  lijfs  -  gevaer  door 
I  het  land  van  de(e  woefte  volkeren 

'  trekken  na  't  vlekke  dos  Reyos  Ma- 
;  gos.  Behalven  de  boos-aerdige  men- 
I  fchen  ,  loopen  tufTchen  beide  niet 
!  min  vreemde  als  wreede  beeiten, 

j  byzonderiijk  op  den  berg  Meflre 
I  Alvaro ,  verre  in  zee  gezien.  Onder 
andere  kruipt   zeer    verfchrikkelijk    sla»£ hoi- 

\  de  dikke  üang  boiguacu  ,  welker  ge-{"Z/ei£?.er 
j  meine  lengte  vier  en  twintig  voeten 
(  bereikt:  is  afch-graeuw  en  donker- 

rood met  kleinder  en  kleinder  fwarre 
vlakken  ,  na  de  ftaert  toe  ketens- 

gewijs  loopende :  de  vlakken  vertoo- 

nen  in  't  midden  een  fpier  witte  (tip- 
pel.   Verhongert  fpringt  uit  de  ha- 

gedoornen ,  of  van  de  boomen  :  recht 

zich  yzelijk  byde  ftaert  op  ,  voor- 
zien van  twee  fcherpe  nagels  :  maekt 

een  naer  gezijffel :  wringt  een  menfch, 
hart ,  geit ,  daffe  of  hoedaenig  beeft 
het  zoude  mogen  wefen  te  barden, 
of  fteekt  fijn   ftaert  by  den  aers- 

|  darm  dtervoegen  in    :  dat ,  'c  geen 
I  befpringt  ,  haeftelijk   op  zulk  een 
|  wijfe  dood   :    en  het  gedoode  in- 
>  zuigt.    Degezeideflang  beftaet  bin- 

nen uit  fterke  ribben  ,  en  meer  als 

zeventig  vafte  wervel-beenen  ;  wes- 

|  halven  zich  te  lichter  krommen  kan. 
j  De  w7ervel-beenen  by  de  kop  ,  zijn 
de   grootfte    :     verminderen    meer 

j  en  meer   nae  de  ftaert .     Dit  ver- 
vaerlijk  wanfchepfel  word  door  de 
mieren  ,    by  de  open-ftaende  bek 
in-gefnapt  ,    om  't  leven  gebragt. 
Voorts   voedet   de   landt -voogdy-  vogeiiaU- 
fchap  de  Spiritu  Sando  lanx  meiren  cu-guaw. 
en  ftroomen  den  vogel  iabicu  - gua- 
cu  ,  in  groote  den  oeyevaer  verre 
overtreffende  :  heeft  een  lange  dik- 

ke fnebbe,  onder  grijs:  binnen  zon- 
der tong ;  de  kruin  pronkt  met  een 

wit  beene  mijter  :  de  vleugelen  en 
ftaert  zijn  kort  ,   de  pluimen  meeft 
wit,  behalven  de  flag-vederen ,  blin- 

kende gelijk  robijn  :   het  vleefch  is 
fmaekeiijk  ;  doch  eenigzints  droog. 
Nevens  de  rievier,  die  deftadt  Spi- 

ritu Santto  befpoelt  ,   bewoonen  de 
Bbb  z  Par  ai- 
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Vreemde hutten. 

Befchrij- 
ving  der 
land-  v oog  - 

dyfchap 
Torto  Se- 

guro. 

Droogten 
Abrolhos. 

Merkw&er- 
dig  verhael 
rvegens 't  -veronge- 

lukken van 

't  fchip  Ba- 
tavia. 

Paraibeshuttm , niet  ongelijk  de bak- 
ovens.  Aen  de  voornoemde  land- 

voogdyfchap  volgt  Porto  Seguro ,  eerft 
ontdekt by  Peter  Alvares  Capraiis ,  de 
welke  dit  geweft  de  benaeming  Terra 

de  fantaCruz  toepafte  ;  doch  veran- 
derde eerlang  den  naem  in  Porto  Se- 

guro; ter  oorzaek  alhier  een  gantfch 
veilige  haven  vond.  De  ftad,  ge- 
bouwt  op  den  top  van  een  witte  rot- 
ze,  deelt  't  gantfche  land  haer  benae- 

ming mede :  zy  heeft  twee  honderd 

en  twintig  huisgezinnen  ,  en  vijfzui- 
ker-moolens.  't  Land  ten  noorden 
derrotze rijft  hoog;  maerzuidwaerd 

ftrekt  een  effen  kuil  lanx  d'Oceaen. 
Twee  mijl  in  zee  leggen  ettelijke 

klippen  ,  waer  op  de  golven  breeken. 
De  ftedekens/Jw^  Cruz  en  Amaro  zijn 
verlaeten  :  alzoo  de  Portugeejen  den 
feilen  indruk  der  woede  Aymures  niet 
konden  afflaen.  Ten  zuiden  van  Por- 

to Seguro  vertoonen  haer  de  droogten 
Abrolhos  fes  en  twintig  mijl  van  de 
kuft:  hebben  by  na  gelijke  breedte: 

doch  grooter  lengte.  Alhier  veron- 
gelukte'tfchip  Batavia  den  tweeden 

pinxter-dag  desjaersfeftien  honderd 
negenentwintig:  temerkwaerdiger 
is  't  ongeval  ,  wegens  de  moord  by 
d'on  der-koopman  Hieronymus  Co  me- 

lis zoon  onder  't  gebergde  fcheeps- 
volkaengerecht.  Defe  had  met  ande- 

re voorgenomen  't  fchip  af  te  loopen , 
indien  niet  gebleven  was  :  en  te  ver- 

zeilen na  een  Spaenfche  haven  of 
Duinkerken:  om  voorts  te  roovende 

zeilen  der  Vereenigde  Nederlanders. 
Doch  de  toeleg  miflukte  ,  vermits 

'tfchip  tegen  d 'Abrolhos  aen  fpaen de- 
ren ftiet.  Frans  Pelfaert  opper-bevel 

hebber  zette  eerft  met  booten  de  kin- 
deren ,  vrouwen  en  kranken  of  op  een 

eiland  ,  of  op  twee  klippen  nevens 

'teiland,  ongevaer  drie  mijl  van  het 
fchip  afgelegen.  Zeventig  mannen 
bleven  binnens  boords,  die  Pelfaert 

vergeefs  trachte  af  te  haelen :  alzoo 

dezeeteholfchoot:  en  dewijl  't  on- weder hand  over  hand  toenam  ,  en 

'tfchip  meer  en  meer  te  flarzen  ftiet, 
begaeven  zich  de  boots -luiden  in 
d'yfelijke  barningen  op  ftukken  van 
't  wrak  na  't  eiland.  Zommige  ver- 

dronken :  andere  dreeven  met  degol- 

Boek: 

ven  te  land.  Onder  de  gebergde  was 
ook  Hieronymus  Cornelis  zoon  ,  die 
tweemael  vier  en  twintig  uuren  in 

de  boeg  fpriets  maft  't  leven  behiel, 
na  dat  't  fchip  meeft  vergaen  was. 
Niet  afgefchrikt  door  zulk  een  onge- 

val, blijft  by  't  voorgemelde  voorne- 
men. Op  een  der  klippen  waeren 

veertig  zielen,  entachentig  kannen 

waters;  doch  op  'teiland  honderd 
en  tachenng  menfchen  van  minder 
drank  voorzien.  Peljaert,  diebybe- 
zaedigder  weder  iets  meer  meinde  te 

bergen  uit  het  wrak,  wierdbenood- zaekt  na  verfch  water  om  te  zien, 

aen 't  een  of  ander  eiland.  Doch  al- 

zoo niet  vond,  verzeilde  met  d'op- 
geboeyde  boot  na  Batavia  :  om  van 

daer  met  een  jagt  't  volk  over  te  voe- 
ren. Ondertuffchen  volbragt  Hiero- 

nymus Cornelis  zoon  fijn  vervloekt 
fchelm  ftuk.  Hykieft  tot  mede  hul- 

pers David  van  Zeevang ,  Gyshrecht 
Weideren  ,  Coenraed  Huijjen ,  Cornelis 
Pieters  zoon  ,  Rutger  Frederiks  zoon 
en  Hans  Heilwerk  nevens  ettelijke  an- 

dere. Defe  maeken  al  her  volk  op 

't  eiland  af,  van  welke  vijf  alleenlijk 
met  een  vlot  ontfnapten ,  na  de  rotze, 
alwaer  Weyher  Hays  zich  onthield 
met  veertig  man.  Hy  verkondfchapt, 

hoe  de  genoemde  moordenaers  nie- 
mand verfchoont  hadden ,  behalven 

dartig  menfchen  en  vier  jongens, 

maekt  fcherpe  ftokken  ten  tegen- 
weer.  De  tweede  klip  had  ook  eenig 

volk  ,  welke  Zeevang  dood  -  floeg , 

uitgezonden  eenige  vrouwen  en  ze- 
ven jongens.  Voorts  nam  Hieronymus 

Cornelis  zoon  tot  fijn  bed-genoot  Lu- 
cretia  ]ans,  en  Huijjen,  Judith  Seba- 

fliaens  :  't  overige  vrouw-volk  moeft 
in  't  honderd  verzaedigen  de  geilheid 
der  overige  fielen.  Thans  vallen  twee 

en  twintig  in  twee  platboomde  floe- 

pen Weiber  Hays  op  't  lijf:  dieze  man- 
haftig afflaet.  Doch  dewijl  hier  te  veel 

aen  gelegen  lag,  indien  Hays  niet  om 

hals  hielpen ,  (aengezien  hy  'tfchip, 
van  Batavia  verwacht ,  welk  zy  mein- 
den  af  te  loopen,  zoude  waerfchou- 
wen)  hervatten  ze  den  torn  mei  vijf- 

tien man  by  de  voorige  gefterkt.  Zy 
ftieten  dan  voor  de  tvveedemael  het 
hoofd  :  weshalven  beraeden  vinden 

vrede 
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vrede  te  maeken :  die  Hieronymus  Cor- 
neliszoon  des  anderen  daegs  be-eedi- 
gen  zoude.  De  handel  lag  op  bedrog. 
Want  alzoo  eenige  Franfche  foldae- 
ten onder Hays lagen,  befteld Hu ijjen 
en  Zeevang  heimelijk  aen  haer  een 
brief,  beloovende  aen  ieder  fes  dui- 

zendguldens, indien  over-quamen. 
De  brief  verviel  in  Hays  handen.  Hie- 

ronymus Cornelis  zoon,  hier  af  onbe- 
vvuft,  verfchijnt  ter  beftemder  tijd  : 
enwordaenftonds  by  den  kop  gevat. 
Zeevang ,  Huijfen ,  Weideren  en  Cor- 

nelis Pieters  zö0#geraektenom  hals : 
Wouter  Loos  ontvluchte.  Defe,  tot 
opper- hoofd  gekooren  ,  vvaegt  de vierde  torn;  maer,  onverrichter  zae- 

ke  te  rugge  gekeert ,  liet  't  vor  der  be- 
ftrijden  iteken.  OndertiuTchen  quam 
Pelfaert  met 't  jagt  Sar  dam  van  Bata- 

via voor  't  eiland  ten  anker :  vaerdig- de  een  boot  na  land,  welke  uiteen 
fchuitje,  by  Hays  afgevaerdigt ,  den 
gantfchen  handel  verftond.  Gefwind 

keert  de  boot  na  'tfchip.  Waerom 
Pelfaert  zich  ten  tegenweer  vervaer- 

digt.  Eerlang  vernam  hy  een  floep om  de  zuidelijke  kant  des  eilands. 
Elf  moordenaers,  gekleed  in  rood 
fchar  laeken  met  goude  paflèment 
geboord  ,    hielden  recht  op  'tfchip 
aen.  Genadert  wierden  gelaft  't  ge- 

weer buiten  boord  tefmyten.  geraek- 
tencngewaependin  deyfers,  gelijk 
ook  alle  de  overige.  Haer  vervloekt 
mis  drijf  is  dood  flraf  waerdig   ge- 
keurt.    Tegen  over  d'Abrolhos  aen devaftekuit,  leid  een  vlak  land  dar- 
tigmijl  lang  ,  bewoond  hy  de  Oueta-  0uetacates 
cates  een  wreed  volk,  die  of  onder-  meed  wik. 
ling  geduurig  moorden  ,    of  de  na- 
buurenongenaedigbeftooken.  Vor- 
ders  behoord   de  landvoogdyfchap 
Porto  Seguro  tot  denSpaenfchen  har- 

toog van  Avero;  doch  is  zeer  verval- 
len. DerievierenM^r//*,  €afM>è*  mter.var. 

las  en  Lucuru  voeden  de  watervar- kens  x-eer 
kens  capybara.    Deie  hebben  korte  w* 
pooten,  borüeis  en  ooren  ,  een  dik    ■ 
lijfenkopacn  defmuilgebaerd ,  en, 
behalven  twee  kromme  ilag-tanden, 
in  elk  kaeke  been  vier  en  twintig 

Bbb  3  min- 
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mindere  tanden  :  zijn  ftaerteloos.t 

leven  by  gras  en  (buiken  :  des  nachts 
zoekenze  haer  koft  op  de  oevers 

met  groote  troppen  ,  en  maeken  een 

yzelijk  geluid  :  konnen  niet  fnei 
Ioopen .;  maer  vaerdig  fwemmen  en 
onderduiken  .  De  tapiierete  gelijkt 

ook  eenigzints  nae  een  fwijn  ,  in- 
zonderheid met  oogen  ,  hoofd  en 

voeten.  Anderzints  heeft degroote 
van  een  fes-maendige  jongen  os,  een 

fnuit  hangende  over  d' onderde  lip, een  mond  vol  tanden  ,  een  gladde 

pees  inplaets  derftaert,  en  eelands- huid  met  kort  en  donker  hair.  Dit 

beeft  is  zeer  geil,  bederft  des  nachts 
de  boom- vruchten  ,  en  byzonderhet 
zuiker-riedt  :  flaept  bf  dag  onder 

het  dichtfte  geboomt  :  in  't  duifter 
zoekt  het  aes.  't  Vleefch  van  een  jon- 

ge tapiierete  frriaekt  bykans  gelijk 
oife  vleefch  Eemdelijk  brengen  de 

konynen  den  ingezeetenen  over 
Porto  Seguro  byzondere  vervulling 
toe  :  te  meer  alzoo  in  vijfderley 
zoorten  onderfcheyden  ,  overvloe 

dig  gevangen  worden  ,  het  zy  met 
vallen  of  ftrikken ,  het  zy  door  ont 
dekken  der  holen  ;  want  de  jaegers 

floppen  d'  ingang  des  hols ,  en  grae- 
ven  een  gat  nae  der  konynen  leger- 
plaets  ,  alwaer  de  zelve  met  lange 

meflen  onder  d'aerde  door -priemt 
worden.  Men  telt  in  Brafü  vijfder- 

ley konynen.  De  voornaemfte/wa 

genaemt  ,  niet  wijkende  in  vettig- 
heid en  groote  voor  een  bigge ,  knort 

even  alzoo  :  heeft  een  dikke  kop , 

kleine  ooren,  de  voorfte  voeten  gro- 
ter dan  d'  achterfle  ,  kort  ,  hard  en 

bruin  hair  ,  ter  zi;de  graeuw  gefpik- 
kelt  :  is  zonder  ftaert.  Het  vleefch 
word  zeer  fmaekelijk  gehouden . 
Tot  de  tweede  zoort  moet  geteld 

de  tapefi,  t'eenemael  over-een-kom- 
ftigmeteenEuropifchehaes.  Deagu* 
ti  fwijmt  zeer  na  een  Nederlandfch 

konyn  :  behalven  dat  rofch  ,  hard 
en  glinfterend  hair  draegt  :  gelijk 
een  fwijn  knort,  ronde  ooren  heeft 
en  kaele  pooten  ,  welker  achterfte, 
langer  dan  de  voorfte  ,  fes  teenen 
hebben  ,  daer  de  voorfte  vier.  De  ca- 

via cohaya  ,  hoewel  kleinder  als  de 

doek: 

konynen  in  Europa,  overtreftze  we- 
gens zacht  en  veelvervig  hair ,  onder- 

fcheiden  in  witte  ,  rofiche  en  fwar- 
te  vlakken .  Het  hoofd  en  tanden 
hebben  zeer  groote  gemeinfchap 

met  der  ratten:  is  t'eenemael  flaer- 
teloos.  Geen  konijnen  worden  dier- 
voegen  tam  ,  gelijk  defe.  Eifchen. 
door  knorren  haer  fpijs  van  de  huis- 
genpoten .  Als  dezelve  overgevoerd 
worden  nae  eenig  verre  -  geleegen 
landfchap,  teelenzoo  wel  voort  als  I 

in  Brajil.  't  Kleinfte  van  alle  kony- 
nen is  aperea  ,  verfcheelt  weinig  van 

eenhaesinloop,  en  ten  opzicht  der 

kop  en  baerd  -.  onthoud  zich  niet 
zoo  zeer  op  zandige  gronden  ,  als 
binnen  klippige  kuilen.  De  boodem 
van  Porto  Seguro  draegt  ook  onder 

andere  palm-boomen  tucum  en  ai-  i 
ri.  Tucum  draegt  dunne  takken  vol  ?- 

langwerpig- fteekehge  bladeren  ena een  vrucht  niet  ongelijk  den  prui- 
men damaft  ,  hangende  by  troffen 

van  drie  honderd  en  meer  aen  mal- 
kander ;  met  welke  de  fwijnen  en 

aepen  gemeft  worden  :  geperft,  ge- 
ven een  heldere  oolie,  die  in  hooge 

achting  is:  de  vrucht  rijpende  word 
buiten  fwart ,  en  krijgt  binnen  een 

witte fmaekelijke  kern.  Vandeblae- 
deren  fpinnen  de  Brafüiaenen  een 
niet  min  fijne  als  fterke  draed.  De 
ftam  ftaet  rondom  bezet  met  tak- 

ken ,  welke  op  een  maet  fchijnen 

afgekapt.  De  airi  wafcht  verre  bo- 
ven den  tucum  :  vertoond  veel  lan- 

ger bladeren  ,  een  ftamme  metfcher- 
pe  doornen  en  ronde  vrucht  vol  wit 

en  vet  merg  ;  doch  geenzints  eet- 
baer.  't  Hout  fwart  ̂   fwaer  en  hard 

zinkt  in  't  water.  De  Brafüiaenen 
jnaeken  hier  af  knodfen.  Lanx  de 
rievieren  vliegen  de  voogels  cocoi  ,  vc 
fwij mende  na  reigers  ,  hoewel  in 
fchoonheid  verre  overtreffende.  Zy 
hebben  weinig  vleefch  ,  een  lange 

fcherpe  bek  ,  voor  geelachtig-groen, 
een  fchoonekamme  op  de  kop  met 
aerdige  vederen  ,  welke  achter  in 
den  hals  afhangen  :  het  vleefch  is  ■ 
zeer  fmaekelijk  ,  wanneer  het  jong  ™ 

is.  Aen  Porto  Siguro  paelt  de  land-  lf 
voogdyfchap  los  ifleos^alfoo  genaemt  j« 

na 
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na  't  ftedeken,  beftaende  uit  ander- half honderd  huifen  ,  acht  zuiker- 
moolens  .  een  Jefuiten  kloofter  en 

houte  kerk.  d'Inwoonders  leven  by landbouw ,  en  vervoeren  van  eetwa- 
ren in  kleine  barken  na  Pamamhuco. 

Zeven  mijl  landwaerd  boven  ijleos 
leid  een  naemeloos  meir  ,  drie  mijl 
lang  en  even  zoo  breed ,  meer  als  tien 
vademen  diep,  vol manati ,  vilïchen 
niet  minfmaekelijk,  als  buiten  ge- 
mein  groot,  behalven  meenigte kro- 

kodillen en  hayen.  By  onftuimig  we- 
der fchiet  het  water  zoo  hol,  gelijk 

in  cïOceaen  .  Uit  't  meir  vloeyt  een 
ftroom  door  een  gat  diervoegen  eng, dat  een  boot  de  breedte  beflaet. 
Rondom  fw  er  ven  wijd  en  zijd  de  Gu- 
aymures-,  geen  woefter  volk  in  gantfch 
America.  Zy  hebben  reufen-licchae- 
men  ,  een  witte  huid,  yzelijk  groo- 
te  pijlen  en  boogen  :  leven  zonder 
huifen  als  beeften  onder  den  blaeu- 
wen  hemel :  verflinden  'tmenfchen 
vleefch  gelijk  tygers:  vechten  nooit 
met  benden  of  legers  :  ieder  loert 

flechts,  om  een  menfch  of  beeft  on- 
voorziens te  over-vallen :  eeten  zelf 

haer  eigen  kinderen:  woonden  eer- 
tijds van  de  rieviet fant  Francifco  af  tot 

d'uithoek  Frio  toe;  doch  ,  verjaegt 
door  de  Tupinamlas  en  Tupinachïus , 
zijn  gezakt  na  de  land  voogdyfchap 
los  Ijleos :  welke  zedert  diervoegen 
plaegden ,  dat  dePortugeefen  niet  al- 

leen verfcheide  zuiker-moolens  moe- 

ften  verlaeten ;  maer  zelf'tgantfche 
geweft  hadden  geruimt.    Aen  ijleos 
paelt  Bahïa  de  todos  losSanttos,  ge- 
hoorig  tot  de  Portugaelfche  kroon 
d'Inwijk,  ontleenende  haer  benae 
ming  van  alle  de  heiligen ,  deelt  den  Sema°s* zelve  mede  aen  dele  voornaemfte 

land  -  voogdyfchap  .    d'Inwijk   zelf 
groot  en  wijd ,  en  in  't  midden  van 
twaelf  tot  achtien  vademen  diep ,  leid 
op  dartien  graeden  ten  zuiden  der 
middag-lijn.  De  kuil  vertoond  haer 
uit  zee  kennelijk  wit.  De  ftroom 

vloeyt  volgens  zonne-loop  fes  maen- 
den  om  de  zuid,  en  even  zoolang 

om  de  noord.  d'Opening  der  inwijk 
is 

Befchrij' •ving  van 

Bahia  de 

todos  los 
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is  aen  't  zuiden ;  maer  loopt  ten  noor-  j 
den  op :  heeft  de  breedte  van  darde-  I 
half  mijl.   Verfcheide  rievieren  ont- 
loofen   zich    alhier,   't  Uiterfle   en 
grootfte  eiland  Taperka  fluit  de  (lag 

der  golven  uit  d'Oceaen.   Wie  binnen zeilt  heeft  dit  eiland  by  de  flinker 
hand  en  de  vafle  Brafüifche  kuftter 

rechterzijde,  kennelijk  aen  een  bot- 
te hoek  waer  op  de  flerkte  Antonio 

leid  en  d'oudfte  ftad  Villa  Veja ,  d'  eer- 
fte  voor  alle  andere  gefticht ,  aen  een 
kleine  bogt  met  eenig  voorland  ten 
noorden  ,   van  welke  de  vafle  kuft 

halve  maens  gewijs  haer  kromt ,  ein- 
digende by  de  fcherpe  punt  Tapagi- 

pe  ,  die  verre  in  Bahia  todos  los  Santlos 
uit-fteekt.  'tSlotTapefepe  beflaetde 

uiterfle  punt  :  om  welke 't  land  ten 
ooflen  wijkt:  dinwijk  ruimer  water 
geeft:door  een  enge  mond  landwaerd 
boord  :  en  aldaer  een  meir  maekt, 

in  twee  bogten  noorden  en  zuiden 
verfpreid.  Van  de  mond  defes  meirs 
flrekt  de  kuft  noordelijk  tot  de  rie- 

vier  Pitanga  ,   uit  't  oofte  wettelijk 
af-gevloeyd.   Binnen  tamelijk  wijd, 
ontfangt  ettelijke  minder  flroomen. 
Op  alle  de  oevers  flaen  verfcheide 
zuiker-moolens.    Van  Pitanga  loopt 
de  ftrand  een  mijl  noordwaerd  ,  en 

thans  weftelijk  met  een  kromme  el- 
leboog, in  welkers  omtrek  twee  nae- meloofe  eilandekens  dicht  onder  de 

wal  haer  vertoonen.  d'  Elleboog  ein- 
digt in  een  flompe  hoek  :  waer  af 

'teiland,  Mare,  een  uurgaens  lang, 
een  half  mijl  afgefcheiden  de  mond 

derrievier  Pitanga  dekt.  Ten  noor- 
den van  Mare  valt  ook  een  droom  uit 

't  vafle  land  in  de  genoemde  inwijk. 
Dwars  af  ten  zuiden  doet  zich  op 

't  drie-hoekig  Monniken  -eiland ,  im- 
mers zoo  groot  als  Mare.  Voorts  wijkt 

de  flrand  diep  landwaerd  noordelijk: 
alwaer  verfcheide  eilandekens  leg- 

gen ,  op  ongelijke  afgeleegendheid 
van  de  kuft.  'tEerfle  om  de  flompe 
hoekis  Birapebiara:  'tnaefle  dichter 
aen  flrand  Porto  Madero.  Volgt  een 
naemeloos  langwerpig  eilandeken 
in  de  mond  van  een  ftroom.  Voorts 

fleekthetlandna  't  weflen  een  botte 
hoekuit :  waer  o ver't  eiland  de  Fuen- 
tes  leid  ,  gelijk  ook  tegen  derievier 

Tambariar  ,  noordelijk  afgevloeyt ; 
dochuitwaterende  met  een  kromme 

fwier  na  't  weflen.  Voorts  flrekt  de 
kufl  met  twee  kleine  bogten  noord- 
wefl ,  tot  de  ftroom  Gerefipe  ;  in  de 
mond  tamelijk  wijd  vertoonen  haer 

drie  eilandekens  op  een  ry  :  't  uiterfle 
Caraibe,  het  middelfle  Pjcca  ,  'tbin- 
nenwaerdfte  heeft  geen  naem.  Defe 
verdeelen  de  ftroom  in  twee  water- 
loofingen.  Thans  kromt  de  kuft  met 
ettelijke  bogten  ,  waer  in  verfcheide 
beeken  vallen  ,  na  't  zuiden  tot  de 
rievier.  Cachoera,  door  minder  vloe- 

den verrijkt ,  en  vol  kleine  eiiande- 
kens.  Aller  wegen  flaen  hier  mee- 
nigte  zuiker-moolens.  Dwars  van 
Cachoera  doed  haer  op  't  eiland  Meve: 
de  ftrand  buigt  voorts  zuidelijk;  en 

befchouwt  ten  ooflen  't  eiland  Tape- 
rka. TufTchen  de  fcherpe  punt  Tapa-  Sc 

gipeen  'tflot  Antonio  bouwde  Thomas  I 
de  Sofa  aen  den  gezeiden  inwijk  de 
Brafilfche  hoofd -ftad  San  Salvador. 

Sofa  lichte  d'ankers  in  detievier  voor 

Lijfebon  ,  op  't  jaer  vijftien  honderd 
negen  en  veertig:  lande gelukkelijk 
binnen  Bahia  todos  los  Santlos  aen  Villa 

Veja:  en  verkoos  een  half  uur  boven 
Villa  Veja  een  fteile  heuvel ,  om  aldaer 

een  nieuwe  ftad  te  bouwen.  Hy  ver- 
deelde aen  ieder  erven  tot  woonin- 

gen. Dejefuiten  verkooren  de  ruime  '« 

plaets ,  alwaer  tegenwoordig  gezien  * word  de  kerk  aen  Maria  toegewijd , 

door  de  Jefuiten  Joannes  Azpilcueta , 
Antonius  Pireus ,  LeonardNonnius,  Di- 
dacus  Jacobaius ,  Vincent  Rhoterigius  en 
Emmanuel  Nobrega  gefticht  :  terwijl 

't  gemeine  volk  bezig  was  met  hut- 
ten op  te  rechten ,  en  Salvador  tegen 

aenloop  te  verzekeren.  Doch  wan- 
neer de  Portugeefchekoning/0tf»d<? 

derde  een  priefter  over-fchikte ,  om 
de  nieuwe  kerk  van  Maria  te  bedie- 

nen, verhuifden  de  voornoemde  Je- 
fuiten van  daer  nae  een  verheeven 

plaets,  welken  noemden  den  bergen 
Calvarien  :  herwaerds  zakten  ter- 

ftond  verfcheide  Brafüiaenen  ,  ver- 
maektmet  de  tegenwoordigheid  der 

vreemde  menfchen  ,  en floegen rond- 
om 't  kloofter  haer  hutten  op.  Als 

Sofa  ter  genoemder  ftrand  uit-ftapte, 
hadden  de  Portugeefen  weinig  voet  op 

America. 
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Amenca  Haer  volk  -plantingen  tot  J  zaek  d'aerde  door  verfcb e  regen  ge- IJleos,  fan  Vincent,  Pernanluco ,  Villa  weekt  de  wortel  te  lichter  laetvoort- 
Feja,  Itamaraca  en  Porto  Seguro,  by   fchieten.  't  Gerijpte  ried,  tergezetter 
£n In   T2  ̂ "fï   °.P  tJ"eï  Vljf"    f1Jd  afSefnede»  ■    blijft  ZOmdjds  tot tien  honderd,  ontdekt,  liepen  by  na   het  volgende  jaer  op  'tveld  leggen- 

wT&W'  beha,,r   on^ug|iehenJ  groeft  nieuw Tdt  :" d  nootd-ftad  J*Wfr  in  't  vervallen   welkf  veeltij  ds  te  gelijk  met  'tonde  ter üjd.kcnVillaVeja,  eid  drie  mijlland-   mooi  en  kom  tJnlien  langer  alS waerd  de  ftad  Parjpe,  beftaende  uit  jaerftaet,  verteert  de  zoete  vochtig men  en  ach-  |  heid ,  en  't  ried  zelf  fterft  ailenskens. 
De  jonge  planten  ,  zorgvuldig  aen- 
geaerd  in  een  goede  grond,  konnen 
veertig  ,Vja  vijftig  jaer  goed  blijven  ; 
doch  opeen  dorre boodem,  moeten 
om  de  vijf  jaer  nieuwe  gepoot. 
Zomtijds  ,  by  brandende  zonne- 
fchijn  ,  op  welke  geen  regen  volgt, 
gaet  't  ried  uit  door  droogte  :  welk des  winters  afgebrand  word  ,  ten 
einde  nieuw  ried  van  onder  d'aflchè 
voort  koome.  Wanneer  ook 't  water 

tien  zuiker-moolens.  'tLand  ron- 
dom levert  overloedig  kotoen.  't  Ei- 
land Taperka ,  tamelijk  groot,  heeft 

een  vruchtbaere grond  ,  op  welke  de 
tabak  en  beeften  wel  tieren.  Men 
kookt  hier  veel  traen  van  de  walvif- 
fchen,  overvloedig  voor  ftrand  ge- 

vangen. Twaelf  mijl  ten  zuiden  van 
Salvador  vertoont  haer  't  vlek  Caco- 
cheira,  een  rijke  Portugees  eertijds 
toebehoorende,  die  groote  vlijt  deed, 1  f.    ,  -        o  '-y   j    .vv/Lwwuim,.    vvciuueer ook  twate 
omdewoeftelandaerdte^rmot )  te  lang  de  velden  plaszet,  verdrin- bezaedigder  leven  te  brengen  ;  doch  ken  zomwijl  de  tedere  planten.  Irl alzoo  weinig  vorderde  is  een  groot  vochtige  gronden  byzonderbeknab- gedeelte^rG,^  {n      evleugelde Tapenca;  om  dichter  byhandte  we-  wormtjens  giirapeacoca  {Je  P^ftuZ fen  en  minder  fchaede  te  doen.  Door  fen  noemenze/,  de  galeuba] cSr- d  ongewoone  en  ongezonde  lucht  voegen  de  wortels ,  dat  derieten  fter- fticrven  alle  binnen  kortetijd  .  De  ven.  Ook  verdikt  't  onkruid,  te  we- landvoogdyfehap  Bahïa  heeft  onge-  lig  voortgezet,  de  planten.  Waerom mein  veel  zuiker-moolens,  welke  of  viermael  's  jaers  de  grond  gewkd met  waterva Jlen  omgaen  .  of  met  word,  ter  tijd  toe  't  rielfterk  l^oeg oilen.    t  Zuiker-ried,  by  de  Brafilïae-   is  tegen  't  onkruid.    Voorts  fniidmeS 
weXT™  "t  °f  Tmaree'  ̂ ^^^P^^^^^'^^rfteinop? weehger  ln  kleyachtige  en  vette  en  van  het  ried  de  bladeren:  tezamen 

rïeZtn  CTü  iTï  dG  °K°fwoJle  \  ^bonden  in  buffelen  komt  ter  moo- 
2Tf  lbeb7gen;dan°l,letl-  Demoolenbeftaetuitdrieiler- 
hooge  landen  ,  heuvels  en  bergen,    kehouteaflen  met  dikke  yzere  hoe- 
"e,Iafn  ('T  aldus  r?e  •  Eerft  Pels  Aflagen  :  tuflehen  welke 't  ried worden  de  velden  omgeploegt ,  van  geklemt  word .  De  water-moolêns 
onkruid  gezuiverd  tot  voorens  even  )  gaen  om  ,  door  kracht  des  wate's  : welk  lanx  een  fwaere  goot ,  uit  hooge 

'chrif- 

ving  der 

awker- 

taoolens. 

verre  van  malkander  gefneeden,  en 
in  de  voorens  de  planten  diervoegen 
gepoot,  dat  d'opperfte  toppen  mal- kanderraeken.  De  kuilen  vereifchen 
meer  aenvullende  aerde  des  zoo- 

niers ,  dan  by  winter-tijd :  ten  einde 
de  doordringende  hette  der  zonne 
de  wortels  niet  verzenge.  Hoe  meer 
vocht  't  ried  nat  maekt ,  hoe  eerder 
tvafcht :  binnen  tien ,  of  ten  hoogden 
twaelf  maenden  ,  krijgt  het  volko- 

men  rijpheid.     Louw-maend 

fïeihen  afgeleid,  in  groote fcheppers 
neder  Hort.  Op  dufdaenige  manier 
parfenze  wel  raiTerdezuikeruithct 
ried;  maer  de  moolensmet  acht  os- 
fen  omgetrokken  leveren  meer  zui- 
ker.  Deaffen,  door  welke  de  zoete 
vocht  vloeyt  ,  als  ook  de  bak  waer 
'm  nederzypelt ,  moeten  tweemael binnen  vier  en  twintig  uuren  ge- zuivert.  Het  ried  ,  van  ichter  tuf- 

1  fchen    de   eerfte   aflen  gfftooken 

iltmaendadelae,tftedeSWmterS'   drae^  tot  de  tweede  :§        eLde zynbequaemft  tot  planting:  ter  oor- 1  d'overige  vocht  werde  uit-gedrukt Ccc  'CGe» 

en 
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't  Gekneufde  ried  (by  de  Portugeefen 

Bagajfo  genaemc)  diend  ten  voedfel 
der  vlammen.  Men  ftookt  zulke  y- 
zelijke  vuuren  dag  en  nacht  onder 

de  koopere  ketels  ;  dat  veertig  voe- 
ders hout  tufTchen  dag  en  nacht  Ver- 

branden :  zulx  geheelebofïchaedjen 
worden  afgekapt.  De  geperfte  vocht 
caldo  loopt  door  houte  gooten  in  gro- 

teketels :  in  welke  of  harder  of  zach- 
ter zied  :  als  te  hard  zied,  gietenze 

water  onder  de  vocht  caldo,  ten  einde 
minder  verteere.     Van  de{Q  vocht 

word'tfchuim  afgefchept :  dit,  cagafi 
Ja  genoemt ,  is  eeten  en  drinken  voor 
't  vee.  Thans  gietenze  den  caldo  over 
in  de  tweede  ketel :  alwaer  wederom 

zied.    De  Guineefche  (heven  fchep- 
pen  met  een  lange  fchuim-fpae  den 
drek  van  den  caldo  af  :  gieten  tot 

meerder  zuiveringlooch  in  de  borre- 
lende vocht :  en  zijgen  eindelijk  den 

zelven  door  doeken.    De  droezem, 

welke  binnen  de  doeken  blijft  han- 
gen ,  itrekt  tenfpijsen  drank  voor  de 

arbeids  -  luiden  ,   die  een  half  jaer 

nacht  en  dag  meer  als  paerden  arbeid 
doen.  De  droezem ,  met  water  ge- 

mengt,  levért  zoete  wijn,  die  dron- ken maekt,  wanneer  befield  is.  Uit 

de  groote  ketels  caldero  de  mellar 
vloeyt  de  caldo  in  de  kleine ,  tachas 

genaemt ,  alwaer  ten  derden  reis  ge- 
kookt ,  en  geduurig  geroert  word , 

tot  de  dikte  van  fieroop,  en  eindelijk 

van  zuiker  krijgt,  't  Moet  onder  de 
verborgendheden  der  natuur  geree- ' 

kent  :  dat  terwijl  de  zuiker  in  de ' tachas  kookt  ,  oolie  by  druppelen 

dient  gegoocen  :  't  welk  indien  ge- 
fcheide,  wanneer  in  de  groote  keetels 
zied,  zoude  de  caldo  tot  zuiker  niet 
ftremmen.  Wederom  byaldien  looch 
in  de  kleine  ketels  gegooten  wierd, 

gelijk  in  de  groote,  zoude  de  vocht 
t'eenemael  bedorven  zijn  :  gelijk 

ook  wanneer 't  zap  van  een  citroen 
of  iets  zuurs  onder  den  caldo  quarn. 
Voorts  ftaen  ontelbaere  aerde  potten 
nevens  malkander  op  planken  vol 

gaeten  in  een  ruime  kaemer :  ( de  Por- 
tugeefen paflenze  de  benaeming  caja 

do 
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do  pur  par  toe)  de  potten  dekkenfe  met 
natte  kley:om  den  zuiker  van  haerfie- 
roop  ,  die  bruinachtige  verve  geeft,  te 
zuiveren.  Uit  de  potten  geftort,fchei- 
den  bruine  zuiker  van  de  witte :  beide 

inftukken  geklopt  worden  tegen  de 
zonne  te  droogen  geleid,  en  gedroogt 

i  'm  kiften  gedaen.Ten  noorden  \&nBa- hia  todos  los Santosleid  Pernanbuco:be- 
grijpt  lanxde  kuft  meer  als  zeventig 
mijl  tuiïchen  de  rievier  fan  Francifco 

en  land-voogdyfchap  Hamaraca.  Per- 
nanhuco,  zoo  veel  gezeid  als  de  mond 
der  helle  word  ten  ooften  befpoeld 

van  de  No"order-Oceaen :  in  welke  zom- 
miggewafch,  dicht  in  een  gegroeyt 
met  blaederen  niet  ongelijk  der  ei- 

ken blaederen ,  zomtijds  meer  als  een 
uur  gaens  lang  en  vijftien  of  zeftien 
voeten  breed  drijft.Defchepen, onder 
dit  ruicht  verwert ,  blijven  ftil  leggen: 

tenzy  door-gekapt  word  met  groote 
moeite,  konnen  niet  voort -gerae- 
ken.  De  zee  is  ongemein  vifch-rijk. 
By  ftil  weder  zietmen  de  viiTchen 
fwemmen  feftig  vademen  onderwa- 

ter :  weshalven  'tfcheeps  volk  meer 
vangt,  als  orberen  konnen  ;    want 
wanneer  flechtseen  krommefpijker, 
met  witte  vederen  om-wonden,  aen 
een  lijn  laeten  zinken  ,  word  van 

d' een  of  ander  vifch  in  geflokt.  Hier 
fwemmen  veel  hayen  ,  welker  vleefch 

traenig  valt,  en  dien  volgende  oneet- 
baer;  doch  de  herzenen  zijn  by  zon- 

der goed  tegen  fteen.  Devliegende- 
viffchen  hebben  gedaente  van  haerin- 
gen,maer  nergens  na  zulk  een  groote: 
op  haer  vleugels  beftaende  uit  krae- 
ke-been ,  vliegenzezoó  lang  nat  blij- 

ven. Geen  ellendiger  vifch  als  defe. 
Doorgaensfchoolenze  alseenwolke 
te  zaemen .  Terwijl  voor  vervolgende 
vifchen  uit  zee  op-vliegen  ,  worden 
van  de  meeuwen  in  de  lucht  gegeten. 
De  zee-braezems  dorados  zijn  niet 
min  fmaekeüjk,  als  de  vliegende  vif- 
fchen.  De  bootsgezellen  begraeven- 

ze  onder 't  zout,  of  wryvenze  binnen 
met  zout  en  peper,  en  hangenzein 
de  zonne  te  óroogcn.Pernanbuco  zelf, 
gelegen  op  de  hoogte  van  vijf  grae- 
den   ten  zuiden   der  middag -lijn, 
brengt  overvloedig  voort  brafilien- 
hout  en  zuiker.  Zuiker  iseigentlijk 

Befchry* 
van 

geen  Brafiliaenfche  gewafch  ;  want  de 
zuiker-riet-planterszijn  door  de  Por- 
tugeejen  uit  de  Canarifche  eilanden 
overgebragr.  na  Brafil.  ZedertCapralis, 
by  onweder  geflingert,  voor  de  kuft 
van  Brafil  was  vervallen,  heeft  Ame- 

rïcus  Fefputius  ,afgevaerdigt  door  Em- 
manuel  Portugaels  koning  't  land  tuf- 
fchen  d'uithoek  voor  Olinda  en't  eilant 
Hamaraca  nader  ontdekt. Hy  vond  een 
gekliefde  rotze,  en  nevens  dezelve 
Brafiliaenfche  hutten.  Hier  ftapt  hy 
uit ;  vroeg  na  de  benaeming  der  kuft  : 
enkreeg  bericht,  dar  Parananbucoge- 

heeten  wierd.  Hy  zag  't  land  vol  fteil 
gebergt,  ontoegankelijke boffchaed- 
jen,  en  elders  in  vlakke  beemden  of 

aengename  valleyen  verdeelt.'tVoor- 
I  naemfte'tgeendevrachtkondegoed 
maeken ,  was  brafilienhout.  Doch  al- 
foo  oordeelde ,  dat  de  grond  ook  zui- 
ker-ried  zoude  konnen  dragen  ,  heeft 
Canarifche  zuiker  -  ried  -  planten  ge- 

poot. Eertijds  was  Olinda  d'hoofd-ftad 
van  Pernanbuco  :  volgens  Lopez  Vas ,  vffi7 
had  ftijf  drie  duizendhuifen  en  zeven- 

tig zuiker-moolens:  is  gelegen  op  ver- 
fcheide  heuvelen ,  ten  noorden  fteil 
en  met  kreupel  bofch  begroeyt ,  tuf- 
fchen  welke  hier  en  daer  oranje  boo- 
menwaflchen.  Joan  Nieuwhof,  die  op 

't  jaerfeftien  honderd  twee  en  veertig 
Olinda  bezichtigde,  vond  alhier  wei- 

nig Nederlanders ,  meeftSpanjaerden , 
zich  behelpende  in  de  verwoefte  hui- 
fen.  Aen  deland-zijde  is  de  ftadfterk 
wegens  de  fteile  heuvelen  ontoegan- 

kelijk bewaflc^en  made  zeekant  met 
aerde  wallen  voorzien.  De  wallen,ge- 
fterkt  door  veertien  bolwerken  en  een 

fteeneflot,  konden  een  hevige  aenval 

lichtelijk  afwijfen.  't  Uiterfte  hoorn- 
werk ten  zuiden  wierd  bewaerd  by 

Jooden.  Men  ziet  niet  alleen  van  de  ge» 
feide  heuvelen  over  een  vlakke  zand- 
ftrand  verrezeewaerd,  alwaer  ettelij- 

ke blinde  klippen  een  zorgelijke  vaert 
veroorzaken;  maer  ook  ten  zuiden  de 
rievier  Bïberibi  dicht  onder  de  ftad 

met  een  fwarefteene  brug  beleid  :  en 
voorts  noordelijk  en  weftelijk  altijd 
groene  beemden  en  boflchaedjen  „ 
Olinda  zelf  leid  verdeilt  aen  zevenen 

twintig  ruime    ftraeten ,   behalven 
verfcheide  mindere  fteegen  of  flop- 

Ccc  2  jens. 

Zuiher  van 

waerher- 
kornjlig. 
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jens.  Vijf  kerken  binnen  de  wallen, 
en  twee  buiten,  bragten  een  groot 
cieraed  tot  de  ftad.  De  twee  voor- 

noemde tempels  waeren/<?«  Salvador 
en  Peter  :  de  andere  Mifericordia, 
noflra  Sennora  del  Emparo  en  nojlra 
Sennora  de  Guadalupe.  Op  de  verhe- 
veade  heuvel  ten  noorde  (leekt 't  Je- 
fuieten-kloofter,  een  meer  als  ko- 

ninglijk gebouw,  bykansvier-kamig 
getimmeert,  verhevene  daeken  en 
muuren  boven  alle  andere  gedichten 

uit.  De  Portugeefche  konnig  Seba- 
ftiaen ,  door  aen  drijven  van  fijn  oud- 

oom kardinael  Henrik  ,  fpilde  een 
groot  geld  aen  dit  kloo Her :  welk  ook 
met  rijke  jaerlijxe  inkomften  begif- 

tigde, op  't jaer  vijftien  honderd  een 
en  zeventig,   't  Klooder  beflooten 
binnen   een    dubbelde    befchanfing 
konde  met  weinig  magt  een  fterke 
vyand  af-keeren.  Nevens  de  Iefuiten 
bouwden  deCapucijnen  een  niet  min 

prachtig  geftichtooftwaerd.  't  Ham 
burger-klooder  befloeg  byna  't  mid- 

den der  ftad.     De  Francijcaenen   be- 
woonden infchelijx  een  heerlijk  ge- 

bouw. Dicht  aen  verhief 'tpaleis  der 
ftad-  voogd  hooge  muuraedjen.    De 
Carmelieten    weeken    in    koftelijke 

grootheid  voor  geen  timmering  bin- 
nen Olinda.  d'Overblijffels  van  't  ver- 

woede  metzel-  werk  getuigen  als 
noch  een  vervvonderens-waerdige  lui- 

fter.  Tegen woordig  weiden  d'hoorn- 
beeden  binnen  d'omtrek  der  verval- 
leneftads- wallen.  Op  de  hoogte  van 
d'een  of  ander  heuvel ,  kanmen  be- 

fcheidelijk  zien   't  Reciffa  ,  Maurits- 
Jfad,  d'  uithoek  Auguftijncn  'twater- 
ilot  voor  dereede  van  't  Reciffa.  Lanx de ftrand faowdhet Dominicaene n  kloo 

fier  ,  en  boven  in  de  ftad  't  munfter 
üQiifant  Bento  toegewijd,  door  natuur 

en  kond  on  winnelijk  gefterkt.'t  Gaft- 
huis  en  gefticht  der  nonnen  Concep- 
cïon  de  nojlra  Sennora ,  waeren  beziens 

waerdig.  De  fterkte  luan  d'Alhuquer- 
que  befloot  de  zuidelijkfte  hoek  der 
ftad;  alwaer  lanx  ftrand  een  weg  na 

't  Reciffa  loopt,  't  Gerecht  was  nevens 
het  hoofd ,  welk  van  de  wal  zee  waerd 

,  ftrekte.  Terzijde  der potte-bakkery 
verhief  zich  een  hooge  baeke  van  een 
der  lieuvelen.'t  Giethuis  wasgebouwt 

dicht  by  de  galg  ,  en  't  ftad-huis  ter 
zijde  van  de  hoofd -kerk   Salvador. 
Zedert  Olinda  in  de  handen  der  Weft- 
IndifcheMaetfchappy  verviel,  is  een 
vierkantige  fterkte  geleid  ten  noorde , 

beneden  't  lefuiten-kloofler ,  op  de  wal 
aen  de  zee-kant.  Alhier  placht  eer- 

tijds een  fterke  zuiker-handel  te  val- 
len: zuixzomtijds  op  een  dag  veertig 

fchepen  van  Olinda  met  zuiker  be- 
vracht wierden  :  en  echter  immers 

zoo  veel  by  de  pakhuifen  bleef.  De 
zuiker  kan  niet  gemaekt  zonder  hulp 
der  Africaenfche  flaeven ,  welker  ge- 

tal vry  hoog  beloopt.  'tStaet  aenge- 
teikent.hoe  Angola  alleen  vijftien  dui- 

zend vier  honderd  en  dartig  Mooren 
verfchafte  voor  de  zuiker -moolens 
rondom  Olinda  in  de  jaeren  fedien 
honderd  een,  twee  en  drie  en  twintig. 
Omdefeaenzienelijke  ftad  aen  te  ta- 

ften, is  aigevaetóigtHenrik  Loncque,dïe 
weinig  te  vooren  met  Pieter  Pïeters 
zoon  Hein  de  Spaenfche  zilver-vloot 

voor  Matanca  weg  fleepte.  In 't  mid- 
den van  de  zomer  des  jaers  feftien 

honderd  negen  en  twintig  lichte  Lonc- 

que  'tanker  op  de  Goereefche  reedc. TulTchen  Groot  Canarie  en  Teneriffe 
verviel  hy  met  acht  zeilen  onder 
veertig  Spaenfche  fchepen  beleid  by 
Frederik  de  Toledo  :  en  floeg  dwars 
door  de  vloot  ,   niet  min   moedig 

als  gelukkig.   Onder  't  Africaenfche 
eiland  fant  Vincent   wachte   Loncque 
met  zeven   en    twintig  zeilen   na 

de  beloofde  hulp -fchepen  :  die  te 

laeter  quamen  ,   ter  oorzaek  't  Ver- 
eenighde  Nederland  de  geworvene 

krijgs-magt  by   de    Weft-Indifche 
Maetfchappy   over   nam  :   om    de 
Spaenfche  en  Kaizarfche,  op  de  Ve- 

luwe ingebrooken,  teftuiten.  Doch 

zoohaeft  Wefel  verrafchten  'sHarto- 
gen-lofch gewonnen  was,  zakten  op 
d'uithoek  Vincent  de  vordere  toege- 
rufte  fchepen  af:  zulx  Loncque  met 
twee  en  vijftig  zeilen ,  na  een  vertoe- 

ven van  weinig  minder  als  vier  maen- 
den  ,  op  B ra/il  de  üewens  wende.  De 
vloot  voerde  meer  dan  zeven  duizent 

man,  behaiven 't  boots  volk  op  dar- 
tiend oepen,aen/j#  Vincent  gemaekt. 

Zyzukkeldeeen  geruime  tijd  onder 

de  middag  lijn  door  ftilte  en  tegen- 

wind; 
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wind:  zulx  de  fcheur-buik een  mer- ,  van  d'HolJandfche  vloot,  haer  goe- 
kelijk  getal  ontzielde  ,  en  vry  meer  deren  op  't  Reciffa  gebergt  hadden: 
magteloos  hield  ;  want  toen  Loncque  welke  de  ftadvoogd  Matthias  Albu- 

óekuüPernambuco'm't  gezicht  kreeg,  querque  ,  broeder  des  adelijken  heers bevond  twee  honderd  fes  en  veertig    Duarte  Albuquerque ,  wien  Pemambuco 
geftorven  te  zijn  en  ftijf  twaelfhon 

derd  krank ,  zedert  voor  Vincent  't  an- 
ker lichte.  d'Eerfte,  die  twee  uuren 

ten  noorden  boven  Olinda  te  land 

iprong,  was  kolonel  Diederik  van 
Waer  denburg.  Met  den  dageraed  ver- 

deelde hy  't  volk  in  drie  troppen.  De 
voor-togt,  fterk  negen  honderdvier 
en  dartig  koppen ,  wierd  lanx  ftrand 
op  Olinda  aengevoert  door  Adolfvan 
der  Eltz:  de  middel  bende  maekte, 

onder  Stein-Callenfels ,  duizend  negen 
en  veertig  man  uit :  Fouke  Honx  was 

in  d'achter-hoede  met  negen  honderd 
vijf  en  feftig  krijgs-knechten,  Aldus 
ten  ftrijd  gefchaerd  vonden  geen  te- 
genweer,  als  voor  de  ftroom  Dolce  : 
alwaer  zich  acht  honderd  Portugee- 
fen  achter  een  nieuwe  befchanfing  te 
weer  (lelden ;  doch  alzoo  Waerden- 

^«/•g  ftout  ten  middel  toe  door  de  rie- 
vier  waede  ,  onder  't  voordeel  van 
twee  veld-ftukken,  verliet  de  vy and 
fijn  voordeden  vluchtebofchwaerd. 
De  voor  togt  der  ftad  genaedert  floeg 
ter  rechter  hand  op,  lanx  een  weg 
doorbofTchaedje:  en  beklom  de  wal, 

in  eigendom  toequam,  tegelijk  met 
de  pakhuifen  verbrande  :  eenfdeels 

uit  mifnoegen  tegen  d'inwoonders,in 
weer-wil  van  hem  gevlucht:  anders- 

deels om  d' Hollanders  niet  te  verrij- 
ken. De  Portugeefche  hopman  Gil 

Correa  de  Callel  Blanca  begroot  de 
fchaede,  in  fijn  brief  aen  den  Spaen- 
fche  koning  ,  op  twintig  honderd 
duizend  dukaeten.  OndertufTchen 

hielden  de  Portugeefen  haer  flerkten 

op  't  Steen-  en  Land  Reciffa  noch  be-  di  ook 

zet.  Om'tlaetfte^/ö/^genaemt,  'tRe«iï*-- te  overrompelen  trok  Stein-Callenfels 
tegen  de  nacht  uit  Olinda  met  fes  hon- 

derd koppen ;  maer  alzoo  de  ladders 

te  kort  waeren  en  d'hand  granaeten  te 
langzaem  aengingen ,  moeft  hy  on- 

verrichter zaeke  aftrekken.  Geraed- 
zaemt  dan  de  fterkte  te  belegeren.  De 

loop-graeven  waeren  genaedert  tot 
onder  degraft :  wanneer  de  bezette- 
lingen  lijfsgenaede  bedongen ,  en  uit- 

trokken, fterk  negentig  man.  't  Wa- 
ter-Hot hield  infchelijx  niet  lang  te- 

gen. Men  vond  binnen  fan  Iorge  vier 
duizend  pond  bus  poeder  en  vier  en 

! 

achter  welk  'tjefuieten-kloofler  flond.  I  twintig  yzere  ftukken  :  binnen  't  wa- 
Na  eenig  tegenweer  drong  Eltz  door . 

\>  De  middel  trop  nam  een  eng  pad  ne- 
\  vensdeftrand,en  vieltuflchen '/  Fran- 

cifcaenen  en  Iefuiten-kloqjler  ter  ftad  in 
na  de  hoofd  kerk  Salvador,  vanwaer 

uit  de  hoogte  in  't  kleine  noorder  Hot 
met  vuur-roers  fchooten  :  zulx  de 
bezettelingen  eerlang  verftooven. 
Fouke  Honx  beftormde  de  befchanfln- 

gen  ten  zuide  ;  doch ,  alzoo  Stein- 
Callenfels  en  Eltz  bereeds  meefters 
van  Olindawazzen,  gaven  de  verweer- 

ders den  moed  verlooren  ,  en  alles 

ten  beften.  d'Overfte  Schutte  bragt 
ondertuffchen  noch  vijf  honderd 
mannen  ten  rugfteun  aen  land  uit  de 
vloot ;  maer  alzoo  de  ftad  bereeds 
vermeeftert  was,  trok  zonder  ver- 

hindering na  binnen. d'Overwinnaers 
door  nette  en  by  gebrek  van  drank 
afgemat,  vonden  minder  buit  :  ter 
oorzaek  de  burgers,  gewaerfchouwt 

Hoe  veel 

plaetfen  de 
Tonugeefen 

bewoonden 

ter  flot  vijftien  metaele  halve kortou- 
wen.  Als  de  Nederlandfche  magt  op 
Pemambuco  te  land  flapte,  bewoon- 

den de  Portugeefen  elf  plaetfen.  De 

voornaemfte  Olinda  bleef  doorgaens  mveruam. 

bezet  met  vier  vaendelen  gewaepen-  ̂ mter" de  burgers ,  ieder  ftijf  honderd  kop- 
pen ,  en  drie  benden  krijgs-knechten. 

Onder  de  burgers  munten  uit  twee 
honderd  koopluiden  ,  welker  zom- 
mige  meer  dan  vijftig  duizend  kru- 
zaeden  rijk  gefchat  wierden.  Ten 
zuiden  van  Olinda  tufïchen  derievier 

Bibiribeend'Oceaen  loopt  een  fmalle 
fteen-klippige  dijk ,  op  welkers  einde 
't  volk-rijke  dorp  Reciffa  lag,  alwaer 
defchepenlaedenenontlaften.  Om- 
trend  't  midden  desrifs,  een  mijl  lang, 
leid  in  volle  zee  Pozo  ,  anker-plaets  • 
der  groote  zeilen.  Op  't  einde  der 
gezeidedijk,  tegen  over  Pozo,  ver- 

toonde haer  een  ronde  toornuit  har- 
Ce  c  a  de 

f 
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defteen.  De  dag-aenteikeningen  ge- 
houden in elEngelfche vloot,  die  her- 

waerdsdeftevens  wende,  onder  het 

beleid  van  Ia  mes  Lancader,  op'tjaer 
vijftien  honderd  vijf  en  negentigh, 
verhaelen  :  hoe  een  flerkte  lag  aen 
de  mond  der  haven   voor  Reciffa  : 

welke  fterkte  d'Engelfche  floutmoe- 
dig  beftormden  ,  hoewel  meet  dan 
fes  honderd  mannen  en  zeven  me- 

taele halve  kortouwen  deplaets lich- 
telijk onwinbaer  maekten.   Buiten 

weinig  tegenweer  ,   meefters  vloo- 
gen na  Olinda  :   namen  de  voorflad , 

beflaende  uit  honderd  huifen  zon- 

der flag  of  floot  in  :   bequamen  een 
grooter  buit,  alzoo  de  goederen  uit 
een  fchat-rijke  karaeke  ,  voor  wei- 

nig dagen  verongelukt ,   aldaer  ge- 
bergt  lagen :  veroverden  vijftien  ge- 
laede  fchepen  :  en  hielden  dartig  da- 

gen't  land  rondom  Olinda  in  rep  en 
roer.     Zedett  defe  overlaft,  bouw- 

den de  Portugeefen  op  V  Reciffa  een 

derde  fterkte  :   zulx  't  vaertuig  tuf- 
fchen  twee  fterkten  gevaerlijker  door 

moet,  dewijl  d'ingang  vol  klippen 
leid.  Van  't  Reciffa  wierden  de  goede- 

ren gefcheept  in  barken  of  lichters  na 
Olinda.    Tufïèhen  welke  flad  en  fan 

Salvador  twee  groote  rievieren  Fran- 
cifco  en  Realvloeyen.Francifco  behout 
haer  verfche  flroom  tot  twintig  mij- 

len in  d'Oceaen.  Lanx  de  flroom  Popi- 
tango  flaenveelzuiker  moolens.  Vijf 
mijl  ten  noorden  boven  Olinda  be- 

woonden de  Portugeefen  't  vermaerde 
vlekke  Garafu :  en  voorts  ook 't  dorp 
Reciffa  en  Moriheca  landwaerd  van 

't  Reciffa  :  infcheiijx  Antonio  de  Cabo 
nevens  d'uithoek  Auguflijn :  Serinhain 
lanx  een  beek  eveneens  genaemt : 
eindelijk  Miguel  de  Poyuca,  Gonfalvo 
de  Una,  Povacon  de  Porto  Calvo,  Ala- 

goa  del  Nort  en  Alagoa  del  Zul ,  be- 
halven  andere  Brafiliaenfche  woon- 
plaetfen,  aldeas  genaemt  .  en  meer 
dan  zeventig  zuiker-moolens:  wel- 

ker zommige  een  omflag  hebben, 
niet  wijkende  voor  een  dorp ,  we- 

gens 't  aenzienelijk  getal  menfchen 
tot  de  bereiding  der  zuiker  vereifcht : 
weshalven  geduurig  fchepen  af  en 
aen  vaeren  ,   om  Africaenfche  fla- 
ven.  De  landvoogdyfchap  Pernanbuco 

doek: 

heeft  doorgaens  een    goede  grond, 
vlakke   landen  ,  laeg  gebergt  ,   en 
tuffchen  beide  vruchtbaere  valieyen 
met  zuiker-riet ,  welk  ook  weelde- 

rig wafcht  op  de  vafte  toppen  der 
bergen  Mafurepe  ,  Zebaatan,  Poyuca 
en  <Moribeque.  't  Meeft  en  befte  bra- 
filien-hout  levert  de  boflchaedje  el 
Gran  Matto  de  Bra(il.   De  fwaerfle 
handel  met  dit  houtwordgedreeven 

in  't  dorp  Laurenzo.  Terwijl  Loncque 
tegen  Matthias  Albuquerque ,  die  zich 
anderhalf  mijl  ten  weflen  van  Olinda 

by  de  zuiker-moolen  toebehooren- 
de  Francifco  Montero  met   duizend 

Portugeefen  en  driemael  zoo  veel  ge- 
waepende  Brafüiaenen   had  begrae- 
ven  ,  wierd   Olinda  af  gebrooken:   c 
't  afbrek  na  H  Reciffa  vervoerd :  en  ten  M 
laetflen  in  brand  geflooken  :  alzoo 
de  ftad  niet  bequaemelijk  tegen  den 

vyand  gefterktkonde  worden.   Tuf- 
fchen de  rievieren  Francifco  en  Real 

leid'tfledeken  Sergippo  del  Rey  land-  I 
waerd  aen  een  kleine  beek,  die  met  m 

fpring-ty  veertien  voet  watersheeft.  *'J De    boflchaedjen  rondom  voeden 

wilde  flieren  en  koeyen.   't  Gebergt 
verbergt  goud  en  zilver-mijnen.  De 
oudfle  landvoogdyfchap  van  Brafü 

leid  op  't  eiland  ltamaraca,  drie  mij-  1 
len  lang  en  twee  breed;  dochflrekt  M 
haer  gebied  lanx  de  vafle  kufl ,  van  m 
welke  door  een  naeuwe  rievier  is  af  m 

gefcheiden ,  tot  vijf  en  dartig  mijlen 

uit.  Twintig  zuiker-mooiens  en  over- 
vloedigh  brafilien-hout  geven  aen 
defe  landftreek  eenig  aenzien.  De 
hoofd  plaets  villa  de  Conception  leid 

op  ltamaraca  nevens  d'Oceaen  ,  vol 
klippen  rondom  'teiland.  De  Fran- 
fche  hebben  zich  hier  d'eerfleneder- 
geflaegen;  doch  zijn  door  de  Portu- 

geefen verdreven,    't  Stedeken  zelf, 
op  een  fleile  rotze  gebouwt,  heeft 
ter  zijde  een  flerk  flot  nevens  een 

moeras  vol  kreupel  bofch.  Ten  noor-  m 

den  vond  Stein-Callenfels  een  klein  etlfft eilandeken  ,   naeuwelijx   een   roer- 
fchoot  lang  ,  welk  met  hoogh  wa- 

ter onder  liep,  flaende  begroeyt 
met  klein  en  dik  geboomte:  alwaer 
des  avonds  ten  fes  uuren  een  on- 
telbaere  meenighte    voogelen    van 
kleine  en  middelbaere  flag  uit  zee 

haer 
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haer  neder-zette  :  zulx  alle  takken 

grimmelden  :  en  onaengezien  'tge- 
fchut  nu  en  dan  geloft  wietd ,  bleven 

zitten  tot  's  morgens  ten  fes  uuren  , 
enkeeren  t'ellekens  ter  gezeidertijd 
weder.  Doch  zedert  Stein-Callenfels 
de  boiïchaedj e  afkapte,  ompaiifme- 
den  te  maeken  voor  de  nieuwe  flerk- 

te,  welk  hy  op  ltamaraca  tegen  'tfte- 
deken  Conception  flichte  ,  wierden 
niet  meer    gefien.     Aen  ltamaraca 

ng  grenft  de  land-voogdyfchap  Parayha 
ten  noorden.  De  Franfche  fchepen 
namen  jaerlijx  alhier  een  volle  lae- 
ding  brafilien-hout  in  ;  doch  zijn  op 
't  jaer  vijftien  honderd  vijf  en  tachen- 
tig  door  de  Portugeefche  veld-over- 
lle  Martijn  Leytam  diervoegen  uit  alle 
havenen  gejaegt  :  dat  zedert  nooit 
eenig bezit weder-kreegen.  Deland 
voogdyfchap  Parayha  ontleent  haer 
benaeming  van  de  hoofd-ftad  ,  vijf  \ 
mijl  afgelegen  van  den  Noorder-Oce- 
aen ,  dicht  by  de  rie  vier  Parayha :  wel- 

ke by  de  zoomer -maenden  weinig 
water  heeft  ;  doch  vloeyt  des  win- 

ters zoo  geweldig ,  dat  meenigmael 
fchielijk  over  de  landen  wijd  en  zijd 
ftroomt  ,  menfchen  en  vee  weg- 
fpoelt.  De  ftad  zelf  is  niet  groot; 
doch  beftaet  uit  prachtige  gebou- 

wen :  waer  onder  uit-munten  drie 

tempels-en  even  zoo  veel  kloofters  , 
ieder  bewoond  of  by  Francifcaenen , 
oïby  Carme lieten  of  by  Benedictijnen. 

't  Land  rondom,  niets  te  vruchtbaer, 
vertoont  twintig   zuiker-moolens. 

.  't  Gebergte  Cupaguao  grimmelde  eer- 
tijds vol  Brafiïiaenen  ,  ter  oorzaek  de 

grond ,  buiten  gemein  vet ,  allerley 
vruchten  gelukkig  voortbrengt.  Te- 

genwoordig leid  het  woelt  :  alzoo 
dePortugeefen  alle  neder  gehakt  heb- 

ben. Dit gebergt  levert  fijn  groen  ge- 

fteent,  welk  d'ingezeetenen  door  de 
lippen  tot  cieraed  lleeken.  't  Zelve 
geneeftde  fcherpfte  buik-pijn  ,  zoo  j 
haeft  op  den  buik  geleid  word.  De  j 

Franfche,  onder  't  beleid  van  hopman 
Dourmigas ,  ontdekten  voor  negentig 
jaer  alhier  de  zilver-mijn  Copaoha: 
voerden  voor  een  tijd  veel  zilver  en 
brafilien-hout  af;  maer  eindelijk  heb* 
ben  zich  de  Portugeefen  volkoomen 
meefters  gemaekt.   Voorts  grenzen 
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aen  Parayha  ten  noorden  de  wilde   wild  volk 

landaerd  Petiguar,  'm  feftien  dorpen  *w«**r. verdeelt.  Onder 't  gevoogelte,  welk   Vreemde 
op  den  roof  leeft,  munt  uit  de  ouyra-  vogelen, 
ouajfou,  tweemael  grooter  dan  een 
arend  ,  met  fchoone   vederen ,  en 
diervoegen  flout  en  Iterk  ,  dat  niet 
alleen  fchaepen;  maer  harten  en  men- 

fchen zelf  verfcheurt.  De  vogel  moy- 
ton  wijkt  voor  geen  paeuw  in  fwaerte 
offchoonheid :  'tgantfchelijffchuilt 
onder  fwarte  en  witte  pluimen :  de 
kop  vertoond  een  aerdige kuif :  het 
vleefch  geeft fmaekelijk  voedzel.  De 

toucan  gelijkt  na  een  ringel-duif :  ver- 
fcheelt  inbek  enborft;  want  de  bek 
tien  duimen  lafig  en  drie  breed  over 
de  krop  fteekt:  de  borft  is  oranje 
rood  met  karmofijn  omringt  geplekt 
en  voort  fpier-wit ,  de  rugge  rood ,  de 
vlerken  en  flaert  pik-fwart.  Ook  ver-   vreemde 

dient  de  vreemde  iphnte yarammaca-  tenten. 
rou\een  naeuw-keurig  befchouwen. 
Dek  ,  dikker  dan  een  dye  ,  wafcht 
twaelf  voeten  hoog  met  drie  takken 
van  gelijke  lengte  en  dikte  ;  maer 
licht  om  te  breeken ,  buiten  groen , 
binnen  wit,  vol  lange  doornen  en 
zonder  bladeren  :  draegt  een  karmo- 
fijn  roode  bloem   met  blaeuw  ge- 
ftreept :  waer  uit  een  vrucht  groeyt 
alseen  vuift,  buiten  rood  en  binnen 
wit ,  vol  kleine  korrelen  ,  welker 
fmaek  na  d'ael  beezien  fweemt.  De 
rie  vier  Parayha  levert ,  behalven  ver- 

fcheide  andere  viiïchen  ,  guara-tere- 
ha,  welke  een  dik  lijf,  platte  kop, 
kromme  rugge ,  gefplitfte  flaert  en 
zeer  kleine  drie-hoekige  fchubben 
heeft ,  tegen  de  zonne  geleid  glinftert 
als  glafig  goud.  De  zee  verfchaft  ook 
overvloedig  wonderbaerlijke  roggen 
meteen  zeer  lange  en  dunne  flaert. 
De  wijfjens  leggen  dagelijx  een  ey 
met  een  yer-fchael ,  even  als  hoen- 

ders. De  mannetjens  dekken  de  wijf- 
jens met  haer  buik  op  de  rugge  der 

wijfjens.   Beide   fwemmen   zonder 
vinnen  :  zijn  bezet  vol  vergiftige 
fteekels   en  verdeelt  in   verfcheide 
zoorten  :  onder  welke  voor  voor- 

naemfte  gehouden  worden  de  nari- 
nari  en  iahehara.   d'Eerfte  heeft  een 
groot  drie-kantig  lijf  ,  weder-zijds 
breedequabben,  eenkop gelijkende 

in 

Vreemdt 

vijjchent 

! 
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in  grootheid  en  geftalte  na  een  var- 
ken ,    een   rondachtige   tandeloofe 

mond ,  een  herzenpan  vol  herzenen , 
achter  de  ronde  oogen  twee  wijde 
blaes  gaten,  nietkleinderdaneenge- 
meine  appel ,  yzerachtige  verve  met 
witte  ftippelen,  een  gladde  huid,  een 
ftaert  ftijf  vier  voeten  lang ,  die  achter 
meer  en  meer  fmal  toe-loopt,  en  ge- 

zond vleefch.  Aeneennari-narikon- 
nen  veertig  menfchen  verzadigt  wor- 

den. De  iabehara  is  van  gelijke  groo- 
te  en  fmaek  ;  doch  de  huid  kael  en 

donker-geel :  't  lijf  drukt  de  gedaente 
van  een  ploeg -yzer  uit.  Beide  ont- 

houden haer  dicht  onder  ftrand :  flin- 
geren  de  lange  ftaerten  om  de  vif- 
fchen  op  welke  aefen:  en  fteeken  met 
een  vergiftige  angel :  de  Heek  baert 
onlijdelijke  pijn :  die  geneefen  wórd 
met  de  lever  der  zelve  vifch  of  ge- 

brande aflehe  des  angels  aen  de  won- 
de gevoegt.  Voorts  leid  de  Brafilfche 

zee-kuil,  vmfan  Vincent  tot  Spiritu 
Santo  toe,  aldus.  Voor  de  kuft  Vincent 

leggen   de  vier  kleine  eilandekens 
Queimadas ,  en  ter  zijden  zÏAlcat  races 

en  Bafios.  Volgt  ooft-noord-ooft  't  ei- 
land Sebattiaen ,  welk  haer  groot  uit 

zee  opdoed.  Voor  de  inwijk  Vbatuha 
fchuilt  't  eilandeken  dosPorcos  ,  dicht 
onder  een  hoog  geweft  :    de  haven 
ftrekt  diep  landwaerd.  Veertien  mijl 
verder  heeft  't  eiland  Grande  verfch  j 
water,  bequame  viffchery ,  dichte  bof- 
fchaedje  en  twee  goede  havens.  Voor  J 
de  reede  Garatuba  vertoonen  haer  I 
verfcheide  gebrookene  eilandekens : 
't  voornaemfte    is  Moramlaya.    De 
fchepen  lanx  de  Brafilfche  kuft  zei- 

lende ,    bezichtigen  vervolgens  de 
mond  der  wijde  rievier  Jenero  ,  bui- 

ten vrees  voor  klippen  en  ondiepten. 
Vorders loopt  een  zuivere  grond  aen 

de  weftelijke  kant  tot  't  hoofd  Frio 
toe :  welk  zich  uit  zee  vertoont  als 
een  rotze  met  witte  ftreepen,  inden 

top  gefplitft.  'tHooge  eiland  voor  Frio 
maekt  tuflchen  beide  een  veilige  ree- 
de.  Negen  mijl  boven  Frio  ten  noor- 

den ,  opent  fan  Salvador  een  ruime 
bogt ,  ten  zuiden  bezet  met  verfchei- 

de naemeloofe  eilandekens.   Einde- 
lijk zijn  merkwaerdig  de  verfcheide 

zout-pannen  lanx  de  kuft:  als  ook  de 

uithoeken [anThome  en  Parayva ,  de 
inwijk  Manangea  en  Itapemeri  ,    en 
ftroom  Guarapari ,    vermaerd  door 
den  berg  Pero  Cam  ten  noorden ,  en 
Guapel  ten  zuiden,  't  Eiland  Salvago rond  en  bergachtig  leid  dicht  voor  de 
mond  van  de  ftroom  Guarapari :  de 
vafte  kuft  valt  oneffen  en  bergachtig. 
Aen  de  noord -ooftelijke  punt  van 
Spiritu  fanto  rijft  uit  zee  een  lancre 

;  rye  rotzen  :  en  d'inwijk  alhier  ver- toont ten  zuiden  drie  fwarte  bergen  , 
en  twee  mijl  landwaerd  de  gekertel- 
debergMeftre  Alvaro,  die  lanx  d'O- ceaen  heen  ftrekt.  De  rievier  des  Reyos 
Magos  loopt  rondom  drie  bergen , 
welke  drie  ronde  eilanden  maeken. 
De  kuft  wederzijds  der  vloed  Dolce 
is  geheel  vlak  ;  maer  Cricare  heeft- 
hoog  en  Iaeg  land.  In  de  mond  van  de 
rievier  Maranepe  ontmoetmen  een 
witte  kloof,  niet  ongelijk  een  groot 
ftuk  lywaed,  Parairepe  is  kennelijk 
aen  een  hooge punt,  vol  geboomten 
ondiepe  zee-grond.    De  mond  des 
ftrooms  Caruvelas  leid  vol  zand-plae- 
ten.  Dicht  onder  de  beeke  Tauhaen 
verheft  haer  een  roode  klif:  van  welk 
een  punt  zanden  ftrekt  na  de  rievier 
Curubabo.    Voor  Porto  Seguro  leggen 
gevaerlijke  klippen  zeewaerd  :  ten 
zuiden  rijft  de  hooge  langwerpige 
top  Pafaual.  Santa  Cruz  verfchaft  een 
goede  haven  aen  klein  vaertuig:  van 
hier  ftrekt  't  land  noord-noord-ooft 
en   zuid- zuid -weft   tot  de  tievier 
Grande  :   tuflchen  beide  veroorzae- 

ken  d' ondiepten  Baxos  de  fant  Anto- 
nio  een  zorgelijk  vaer- water :  zulx  de 
fchepen  drie  mijl  van  de  wal  houden. 
Over  den  arm  van  Grande  fteeken 
drie  kruinen ,  vol  geboomt  en  zeer 
hoog  in  de  lucht.    Voorts  tot  llhers 
toe  zijn  geen  ondiepten.   Acht  mijl 
verre  loopt  de  beek  dos  Contas  tuf- 

fchen  onteibaere  klippen  in  d'Oceaen: uit  zee  rijft  voorde  mond  een  rotze, 

niet  ongelijk  een  hoog  eiland.  Tuf- fchen  llheos  en  Contas  verheft  haer  de 
kuft;  doch  zakt  in  een  bogt,  alvvaer 
witte  huïfen  haer  verre  laeten  zien  , 

zijn  zuiker-moolens,  eertijds  toe- be- 
hoorende  Lucas  Giraldes.   'tGeweft 
aen  weder-zijde  van  de  üwomCama- 
nu  is  vlak.  De  ftroom  heeft  een  wijde 

mond: 
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mond:  en  bezichtigt  van  den  noorde- 1  over  d'oogen ,  verlieft't  gezicht  voor lijken  oever  tedand ̂ .gevaarlijk  vier  uren  met  pijnelijk  gf  voelen  Een wegens  ondiepten  De  netten**  andere  boom  verfchaft  geneesmiddel «skennelijk  door  den  berg  Mono  Je  tegen  defe  blindheid  en  fmerte  De 
w£ff™£g«Tl  ̂ f^™"  Iranjche»,  die  op  Noronho  te  land  flap- verheffende  gelijk een  galley.Twalef  te,  in'cjaerfeftien  hondert  en  darden 
mijl  verder  leid  de  hhmtodos  delos   vonden  aldaa «.*,/»£££  ach'. Santos.  De  fterkte  Antonio  beflaec  d'o- 
fter-hoek :  voor  de  noordelijke  punt 
rijft  'c  eiland  Topoam ,  ten  ooften  en 
zuidooften  vlak  en  fteenachtig.  De 
rie vier  das  Pedras  üon met  een  wijde 
vloed  in  d'Oceaen.  Vervolgens  vaert- 

tienBrafiliaenen  ,zoo mannen,  vrou- 
wen alskinderen,  uit  Pemambuco  ten 

ballingfchap  herwaerds  overge  voert. 
De  Franfche  doopten  de  ballingen ,  en 
bragtenzenaMtf/77g»^.  Dichtonder 
Noronho  leid  het  eilandeken  de  Feu. 

men  voorby  de  ftroomen  Tapkuru  ,   D^ch  Maragnan  maekt  ftijf  uit  vijf  en .eal,  VafabarisenFrandfco,  kenbaer  >  veertig  mijl  in  den  ommegang:beflaet aen  een  uitftekendehoek  laeg  land 
en  voorts  vallen  zeewaertM/g^/,  An- 

tonio, Camaragili ,  Porto  Calvo ,  Formofo 
en  Serinhaem.  Naeft  de  rievier  das  Pe- 

op  ruim  twee  graeden  ten  zuiden  des 
middaglijns,  een  groot  ftuk  van  de 
bogt,  die  zich  tuffchen  de  rievieren 
Aperegha  en  Comaiamu  wijd  en  zijd 

Eiland  Ma- 

ragnan be- 
fc  breven. 

J         -n.  f, ;'  ■•  t       .    r-              -  V    -yr ■? »«.£««•  V.11   K,vmaiamu  wild   en  Zlld 
^n,ftd  uithoek/,*  Ag.^,  ver-  verfpreyt.  De  ooftelijke  ingang  defer toond  zich  als  een  zadel  ,  in  kleine  groote  bogt  heeft  voor  d'ufthoek  2- kreupel-boffchen  verdeelt.  Vijf  mijl  ̂ ^'teiiandeken  fanta  Anna    de 
ten  zmdenleid'tlagccilandekcn^.  tofe«,«  noemen  {etVpaoïJl xo.Dekutt  van  Augufltjn^Pernanbu-  Recht  over  Af*™»*,  midden  weegs 

'wSet'?^  vallen  drieS 5  j     /f          fi"W"*w  beflaet  de  men  in  d'Oceaen.  d'Ooftelijke  Mounin 
mond  der  ftroom^^.  Vijftien  mijl  heefteen  mond  een  vierendeel uus verder  doed  haer  op  Parayba.  Tuffen  wijd.  De  middelfte  rip^  is  vTf 
LnvdlT^ '  "**"**&*&  d,rie  "f  ̂ erd  mijl  lang ,  en  looft  fijn  water 
fiHwt  «/  ' Cn  Cen  T  de  W,al' t0t  ?  tufrchen  oevers > een  h*U  mijl  van  el- 
Ki^'?e'  ̂ .f  reede  kander  gefcheiden.    De  wettelijke Porto  de  Franefes  veilige  hjf-berging  Afi.ry  is  fes  mijl  omtrend  </'0ri* 
,2ma^       VeïChaft-  Aen  Parayh  breed'  Tac^nt.gmijl  van  de  zee  valt volgen  d  havens  Tretcaon,  Pïpa  en  %-  de  ftroom  Maracou  in  ̂   PW  en  die 

Verfcheide rievieren. 

ftos,dt  ftroom  Siara  enMaragnan,\vel- 
^•e  't  weftelijk  gedeelte  van  Brafübe- 

beide  in  M/ary:  weshalven  wonder- 
lijk fnel  afloopt.  Tuffchend'hoofden r«*/»i*  ~„~  i    °j  i   ;     ";    »j^»«w«iwup.  i  uiicnenanoomen 

Ipoelt,  en  gehouden  word  een  fcheid-  ̂ r«  Secs  en  «/<-  A,  7*^  leid  de  kuft 
3ael  tuflehen  Capita*  en  Portugal,yo\-  bezet  met  banken ,  welker  zommige ens  verdeling  by  denpaus  Alexdnder  tien  mijl  zeewaerd  fteken.  Aen  de  an- 
^gernaekt.op  tjaer  vijfden  hon-  der  zijde  van  d'uithoek  Tapouytapere erttwee  Eindehjk .behoort :tot  Brafill  by  Maragnan  ,  tot  de  nevïer  d'Anfazo- 
t  eiland  Fernando  de  Noronho ,  op  de  „« toe,  leggen  lanx  de  wal  zo  veel  ei- joogte  van  ftijf  drie  graden  ten  zuide  landen,datmen  onmogelijk  de  wal  ge- 

er middaglijn .  DeCapucijn Claude  de  naeken kan:dewijl defcheidingen  der 
lèbevtlle  bevond  het  fes  mijl  in  d'om-  eilanden  begroeit  zijn  met  't  geboomt 
negang,  vermakelijk  en  ongemein  apparituners ,  welker  takken "nieuwe 
ruchtbaer.Behalven't  verfche  water,  {  na  beneden  fchieten :  de  nieuwe  wor- rweten i,boonen,maiz,poytates,me- <  telen  tot  diep  in  zee,  en  maken  we- 

nnen kotoen,  offen,  wilde  geiten  en  j  deromboomen,  zoo  dicht  onder  een vaere  hoenderen,voet  dit  eiland  on-  (  gevlochten,dat  vele  een  fchiinen.  Be- 
kere menigte  vogelen,  die  haer  la  J  ̂ ^  hier  veel 

sngrijpen.Hiergroeyteennamelofej  drift-zand,  welk  defchepen  dikwils oom,  den  lauwer  niet  ongelijk  ,  van :  diep bewelt,  zulx  temets  wea  zinken 
lerkwaerdige  kragt; want  die  d'hand;  Na  Maragnan  leggen  twee  aenkom- ver  de  bladeren  ftrykt,  en  daer  na)  ften  :  d'eerfte  tuffen  d'uithoek  Arbres D  d  d  secs 

Wonderlijke 

zee-  kuft- 

Vreemd 

drift- zand. 
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Dorpen  op 

Marignon 

boedaemg  '• 

Secsen  't  eilandeken/*»/*  Anna-,  doch  ! 

is  zeer  gevaerlijk.  De  andere ,  voor 

weinigejaerèn  ontdekt,  ftrekt  tot  on- j 
der  Maragnons  fterkte,  niet  min  be-  \ 

kommerlijk  dan  d'eerfte.  Dit  eiland 
heeftzeven  en  twintig  dorpen,  by  in-  j 
boorlingen  Oc  of  Tln^genaemt.  Ieder 

dorp  bëftaet  uit  vier  wooningen,  ge- 1 
maekt  van  fwaere  takken  ,  met  palm- 1 
boombladeren  aen  alle  kanten  tegen  I 
't  inwateren  bekleed.  Elke  wooning, 
dertig  voeten  wijd, en  twee ,  drie ,  vïer 
en  vijfhonderd  fchreeden  lang  ,  na 
't  min  of  meerder  getal  van  menfchen, 
ftaet  diervoegen  getimmert :  dat  de 

vier  een  vierkantige  plaets  in  't  mid- 
den uitmaeken.  'tEerfte  dorp  tegen 

over fanta  AnnawordgenztmtTimbo- 
hu,  't  tweede  Itapary,  vermaerd  we- 

gens drie  goede  villcheryen.  Doch  de 

twee  grootfte  zijn  ]uniparan  en  Euffa- 
ouap :  ieder  telt  ontrend  fes  honderd 

zielen :  d'andere  dorpen  hebben  min- 
lucht  boven  der  volk.  Voorts  geniet  Maragnan  een 

getemperde  lucht ,   zelden  ontftelt 
dit  eiland 

merkwaer- dig: 

door  groote  koude ,  droogte ,  fchade 
lijke  dampen  of  winden  of  hagel  of 
donder:  alleenlijk  weerlichthet  zom 

wijl  des  avonds  en  's  morgens  by  hel- 
der weder.    Als  de  zonne  te  rugge 

komt  van  de  fteenboks  keerkring  na 

'cnoorden,regenthetfesweken;maer 
wanneer  van  't  noorden  zuidwaerd 

loopt,blafen  de  felle  oofte  winden  brï- 
fes,  's  morgens  ten  zeven  uuren:  wak- 

keren tot  den  middag  toe:  en  verflaeu 
wen  meer  en  meer,  hoe  de  zonne  ver- 

der den  top-punt,  weftelijk  daelende, 
baer grond  verlaet.  De  grond  van  Maragnan, bui- 

*btbaer  ten  gemein  vtuchtbaer,  levert  over- 
'  vloedig  brafilien-hout,  zuiker,  ko- 

toen,de  r  oode  verve  roaco^, tabak.bal- 

zem  niet  wijkende  voor  d'Arabifche, 
peperen  allerleyaerdvruchten.Opde 
kuft  vindmen  zomtijds  fchoone  am- 

ber-grijsen  ja/pis,  welke  d' eilanders 
door  haer  lippen  fteeken.  Aenzom- 
migeplaetfen  lanx  dezee-kant  ftaen 

rotzen  van  rood  en  wïtkniï^d'allen- 
«wgenaemt,  harder  dan  diamanten. 
Om  te  bouwen  verfchafTen  de  bof- 

fchaedjen  bequaem  timmer-hout,  en 
de  ftrand  fteen  en  fchelpen  voor  de 
kalk-ovens  en  koftelijke  fteen-kalk. 
Voorts  heeft  Maragnan  vermakelijke 

is  zeer vruc 
en  vermae 

heiijk  : 

beemdenen  kleine  heuveltjens,  aen 

welker  voeten  lullige  fonteinen  fprin- 

genofaengenamebeeken  vlieten,  die 
met  canoon  van  't  eene  dorp  tot  het  an- 

der bevaren  worden.  DebofTchenbe- 
ftaenmeeftuitpalm-boomen,  alwaer 

een  fchoone  jagt  van  gevoogelt  en  ai- 
lerley  viervoetig  gedierte  valt.  Onder 
de  voornaemfte  fruit-boomen  munt 

uit  ie  accayou ,  grooter  en  groover  dan 

d'  Europifche  appel-boomen  :  heeft 
bladeren  niet  ongelijk  der  okkernoo- i  ten-boomen,  een  kleine,  roodachtige 

en  welriekende  bSoezem,  geele  pee- 
ren binnen  wit  en  zappig ,  als  ook  een 

noot  fwijmende  naeenfchaeps-nier, 

overiogen  met  een  harde  fchelle ,  ver- 
bergende een  olieachtige  pit.   Uit  de 

gezeide  peeren  perfen  d'eilanders  een 
drank,  niet  min  gezond  dan  fmaeke- 

lijk ,  gelijk  ook  uit  depacoeiratn  Ban- nanas, beide  zeer  fchooneplanten,die 

in  allerley  grond  weelig  waflchen.Pd- 
coeira  word  voortgeteeltvande  wor- 
tel,welke  eerft  vier  bladeren  geeft.die 

zamen-gekronkelt  een  dikke  fpons- 
achtige  ftruik  maken:  de  ftruik  krijgt 

te  mets  tien  bly-groene  bladeren,wel- 
ke  door  de  wind  beweegt  als  perga- 
ment  kletteren  enlichtelijk  fcheuren: 
midden  door  in  de  langte  loopt  de 

fteel  een  vinger  dik  en  weder-zijds 
minder  fteeltjens in  debreete :  ondei 
de  bladeren  hangen  gefchikter  orde 
acht  wittachtig  -  geele  bloemen  van 
aengenaeme  reuk  :  aen  de  fteel  dei 
bloemen  ftaen  vijf  kleine  bladeren 
gelijkende  na  een  fchippers  gieter,vo 
taeye  en  koude  vocht ,  in  fmaek  al; 
hooning,  in  verve  gelijk  wit  van  eer 

ey.  Op  de  bloemen  volgen  vruchten 
den  konkommeren  gelijk,  alsalleei 
dat  driehoekig  zijn  en  met  een  hard< 
balt,  lichtelijk  tot  drie  ftukken  gebro 
ken ,  binnen  vol  zacht  en  fmaekelijl* 
vleefch.  Ieder  pacoeïra  brengt  door 

gaens  tachentig  der  gezeide  vruchtet 
voort, en  üerft dan aenftonds;  mae 

ondertufTchen    fchiet    een 'nieuw* 
fpruiteuitde  wortel  nevens  de  moe 
der-ftam  ,  die  't  volgende  jaer  draegt 
zulx  defe  plante  in  haer  voortzetfel 
gedurig  leeft.  Debannanas  draegt  bla 
dren  een  vadem  lang  en  twee  voètei 
breed.  Haer  vrucht  komt  zeer  over eei 
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een  mee  die  van  depacoeira.  Beide  de- 
fe  vruchten  verwekken  buik-winden, 
verkoelen  maetigIijk;doch  geven  wei- 

nig voedzel.  Mangaa  fwijmtzeerna 
een  apricoos  in  gedaence  enfmaek. 
De  boom  jaracaha  draegt  een  breede 
kroon,  bladeren  gelijk  dervyge-boo- 
men , geele  bloemkens enpeeren  met 
fchellen,voedzaem  en  vol  kernen.  Ou- 

aieroua,ezn  buiten  gemein  welrieken- 
de boom  ,  brengt  Vruchten  voort  gro- 
ter dan  de  grootfte  meloenen. Iunipap, 

veel  hooger,heeft  appelen,  die  terwijl 
groenen  bitter  zijn ,  en  gekaeuwt  een 
helder  nat  ge  ven,welk  pekfwart  verft: 

derhalve  by  d'eilanders  in  gebruik,om 
fvvarte  flreepen  over  't  licchaem  te 
fchilderen.    De  appelen  gerijpt ,  zijn 
binnen  en  buiten  geelzeer  fmakelijk, 
fmelten  in  de  mond.  Behalven  de  ge- 

noemde vrucht-boomen,  groeyen  op 
Maragnan  verfcheide  andere,waer  on- 

der uitmunt  uua-pirup ,  wegens  haer 
bloeyzem ,  uitgeel  blauw  en  rood,  en 
aengenaeme  appelen,  die  rijp  zijn  in 
de  regen- weken.    Eindelijk  is  ook  de 
pekey  zulk  een  dikke  boom,  dat  naeu- 
welijxby  drie  mannen  omarmt  word: 
de  vrucht ,  twee  vuiften  groot ,  heeft 
een  harde  en  dikke  fchelle  en  binnen 

vier  welriekende  vruchten,  niet  onge- 
lijk een  menfehen  nier,tuflchen  wel- 

ke een  fteekelige  fteen  verfchuilt ,  die 

denmond  fwaerlijk  quetft  -.  waerom 
zorgelijk  gegeten  worden.    d'Aerd- 
vruchten ,  die  Maragnan  voortbrengt, 
zijn  niet  min  vreemd  als  veelerley  , 
gezond  en  fmaekelijk.   De  karouata 
fpant  boven  alledekroon  :  de  blade- 

ren ruim  een  elle  lang  en  twee  duim 
breed,  zijn  zeer  dik  en  wederzijds 

diüelig  :  'tmiddender  plante  draegt, 
twee  voet  boven  de  grond  ,  buiten 
gemein  aengenaeme  vruchten  ,  bin- 

nen en  buiten  geel,  drie-kantig,  een 
vinger  lang,tot  feftig  en  meer  rontom 
dicht  getroft.  Fuaeen  zoortvan  me- 
loenen,grooter  dan  een  hoofd,  buiten 
groen,binnenmetwittefpijsvolfwat- 
tekorreltjèns en  liefelijk  zap,fmelto- 
ver  midden  gefneeden  tot  water,zoe- 
ter  als  zuiker ,  en  zeer  ververfchende. 
Manioch  een  dikke  wortel  der  plante 
manieup  ,  gebladert  gelijk  een  vijge- 

boom ,  word  tot  meel  geftampt ,  en 

a  s   i    l.  525 
I  verftrekt  voor  brood.    Behalven  defe 

j  aerd-gewafTchen, heeft  Maragnan  ver- 
}  fcheide  andere,  onder  welke  meeft  ge- 

bruikelijk zijn  degrote platte boonen 
commanda-ouajfou,  en  de  langwerpige 

(  erweten  commanda-mïry . Niet  min  ver-  merkwaer. 

|  wonderlijk  is  de  menigte  als  verfchei-  ffif?v°~ 
i  dentheidvan'tgevogelt.  Allerleyflag 
papegaeyen  vliegen  by  groote  trop- 
pen:  zijn  ongemein  fchoon,leerzaem 
en  fmaekelijk .    De  patrijfen  nanbou- 
ouaJJou,\n  groote  niet  toegevende  aen 
een  kapoen  ,  draegen  blaeuwe  vede- 

ren en  leggen  blaeuweeyeren.  Deou- 
rou  fwijmt  na  een  patrijs,  heeft  een 
haene-kam  en  gemengde  pluimen  uit 
roode,  fwarte  en  witte.  De  vleder- 
muifen  andheura  maeken  by  donker 
naer geluid  :  byten  deflaepende  men- 

fehen, en  zuigen  zoo  fel  haer  bloed: 
dat 't  bloed  naeuwelijx  kan  gedempt 
worden.  Tandou  een  ftruis- vogel,  gro- 

ter dan  een  middel-maetig  man  kan 
niet  vliegenjoopt  vry  fnelder  dan  een 
menfeh.  Dekalkoenfche  hzen  fa/ian. 
met  een  lange  bek  en  ooyevaers  bee- 
nen ,  licht  hem  niet  verder  als  vijftien 
fchreeden  boven  de  aerde:rent  voorts 

diervoegen  gefwind ;  dat  geen  hon- 
den mogen  by-houden.   De  Oceaen  merkwaer: 

rondom  Maragnan  levert  de  fmaeke-  dige  vif 

lijke  vifch pyraon,  fes  voeten  lang;  dik-  fehm:- ker  als  een  bier  ton  en  met  pik-fwarte 
fchubben,  een  hand  groot,  bezet.  Ca- 
mouroupouy  verfcheelt  niet  van  denpy- 
raon,dan  dat  kleinder  fchubben  heeft. 

Ougry, wier  voet  lang,  heeft  een  breede 
kop  ,  en  twee  fcherpe  vinnen  op  de 
rugge ,  die  gevaerlijk  quetfen.  De(e 
vifchfwemt  ook  in  de  rivieren  ;  doch 
riekt  aldaer  na  mufcus.  Gelijke  langte 
meid'ouyry  vertoont  ook  decamboury 
ouajfou  ;  fijn  verkens  kop  en  geel-ge- 
fchubde  ftaert  maekt  hem  tot  een  le- 

lijk wanichepfel.  De  rogge yauehouyre 
haeit  in  dikte  een  voet ,  in  lengte  twee 
vademen,  en  even  zo  veel  in  breedte, 
behalven  de  ftaert  ander-half  vadem 
lang,  uit  welker  midden  een  fcherpe 
en  groote  pinnefleekt:  die  zulke  zor- 

gelijke wonden  geeft,  dat'tgequetfte 
deel  des  menfeh  moet  afgezet.  Narïn- 
nary,  merklijk  kleinder,  verwond  met 
fijn  angel ,  fwart  en  witgeftreepr,  niet 
min  gevaerlijk.  Deplat-vifch  acaraiou 

Ddd  2  be- 
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bereikte  delengte  van  een  voet,  heeft 

een  groene  kop ,  dikke  fchubben,  een 

geel  boven  lijf,  en  onder  wit.  Acht- 

mael  grooter  is  een  araöuoua ,  hard- 
gehuidenvan  een  drievoetigfwaerd 
voorzien,  met  welk  andere  viffchen 

dood.    't  Swaerd  despanapans  is  een 

voet  kleinder.   Depacamo  en  caramou- 

rou,  fwijmende  na  palingen,  wor- 
den overvloedig  gevangen  onder  de 

rotzen.  De  rievieren  en  beeken  op 

Maraguan zijn  infchelijx  boven  mae- vteemdver-  ten  vifch  rijk.  Onder  veele  verdient 

SWB^geen  gemeine  verwondering  de  pou- 
rake,  vier  voeten  lang,  vol  groene, 

blaeuwe,  roode  en  witte  vlekken  en 

ftreepen:  d'huid  heeft  zulk  een  aar- 
digheid ,  dat  geen  toegedrongen  flag 

van  een  deegen  quetfen  kan :  weshal- 

ven  zich  op'tflaen  niet  verrept.  In- 
dien nochtans  zomwijl  eenige  bewe- 

ging maekt ,  veroorzaekt  zulk  een 

pijn  aen  d'arm  des  flaenders ,  dat  ter- 
ftond  ter  aerde  neder  plotft.  Caurima- 
ta,  den  karper  zeer  gelijk,  geeft  de 
lekkerfte  vifch,  die  ergens  in  eenig 

water  fwemt.  Vyrain,  zonder  fchel- 

pen ,  geel  en  rood  geverft,  heeft  fcher- 
pe  tanden ,  die  fchaers-gewijs  fnyden, 

gelijk  o Ókdèopean,  tarehure ,  paraty 
enieroH.  De  roode  kreeften  o«j/d  met 

ruig«  beenen  onthouden  haer  veel 

aen  de  wortel  van 't  driftig  geboomt 

apparïturïers.  De  witte  kreeften  aoua- 
ra-oujfa  draegen  't  ambergrys  ,   aen 
ftrand  opgeworpen  ,  na  haer  hooien. 
Men  vind  hier  buiten  gemeingroote 

krokodillen  ,  de  Maragnaners   noe- 
menzegacare.  De  moffelen  xerourou, 

de  fmaekelijke  oefters  rery  en  d'appa- 
ritures ,  groeyende  aen  de  takken  der 
boomen  lanx  de  ftrand,  worden  da 

gelijx  by  d'inboorlingen  ,  die  dicht 
aenzeewoonen,  genuttigt.  Geduu- 

rende  de  regen-Weeken  komen  ftaen- 
de  poelen ,  in  welke  jaerlijx  een  groey 

vanvisjens  valt,  door  d'inwoonders 

op-gevangen ,  wanneer  de  poelen  be- 
ginnen te  verdroogen.  Vordersvoed 

dit  eiland  een  groot  getal  viervoetige 

dieren.    De  harten  ,  hinden,  wind- 

honden ,  konijnen  en  haefen  verfche- 

len  weinig  van  d'Europifche.  De  wil- 
de fwijnen  taiajjou  draegen  een  togt- 

gat  op  de  rugge ,  waer  uit  een  aenge- 

B  o 
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naeme  reuk  waezemt.  Deyzer-ver- 
kens  coendou  wijken  wegens  groote 

voor  geen  wilde  fwijnen  :  hoewel  an- dere van  de  zelve  flag  vry  kleinder 
zijn  :  hebben  een  haeze mond,  twee 
lange  tanden  boven  in  den  bek  en 
twee  onder  ,  menfchen  ooren ,  de 
twee  voorfle  voeten  fwijmende  na 

een  das,  d'achterfte  na  een  beir,  en 
ftekelsten  deele  wit  tendeelefwart, 

drie  palmen  lang  :  wanneer  binnen 
d'hoolen  kruipen  ftrijkenze  de  op- 
ftaende  borftels  neder :  fchuilen  veel 

onder  doorn-ruichten:  leven  by  ap- 

pelen en  wortelen:  werpen  haer  bor- 
ftels tegen  die  befchaedigen  wil,  niet 
min  gewis  als  vinnig  :  des  winters 
blij  venze  zoo  lang  in  haer  hooien,  als 
een  bëir  een  jong  draegt.  Hier  loopen 
ook  de  mierenzoekers  tamandua  met 
een  verkens  hoofd,  honden  ooren, 

fpitze  fnuit  ,  paerden  hair  en  ofTen- 
voeten.    De  tapiyre-ete  verfcheelen 
weinig  van  wilde  koeyen ,  alleen  dat 

langer  ooren ,  korter  beenen  en  ftaert 
en  fcherper  tanden  hebben;  doch 

geen  hoornen.   Men  vind  in  haer 

koppen  hezoar.   De  armadilloos  ko- men ook  niet  allezints  over  een  met 
d'andere    Brafiliaenfche ;   want   de 
voeten  der  Maragnanfche  zijn  gelijk 

der  biggen ,  d'ooren  als  van  haefe- winden,  de  ftaerten  lang  vol  groote 
witte  en  fwarte  fchelpen  :   worden 

verfcheidentlijk  verdeelt.    De  arma- 
dillo  ouajfou   wijkt  in   groote  voor 
geen    fchaep  :    de    tatouete   fwijmt 
na  een  vos  :  infchelijx  de  couaty ,  dan 

fleept  zoo  groote  noch  dikke  ftaert 
niet.   De  wilde  katten  margaia  wor- 

den gevangen  om  haer  fchoon  vel.  De 
lofTen  ianvuare  en  luipaerden  fouajfo- 
varan ,  beide  verwonderens-waerdig, 

fraey  geteikent ,  vallen  zeer  wreed. 

Buiten  gemein  wanfchaepen  is't  traeg 
kruipende  dier  ai,  op  Maragnan  ge- 
naemtunau  :  heefteen  ronde  kop  vol 

grof  en  grijs  hair  ,  niet  ongelijk  een 
menfchen -hoofd ,  aen  ieder  poot  drie 
klaeuwen,  dicht  by  een,  van  vingers 

lengte  ,  lams-  tanden ,  een  gladde  ver- 
heevene  en  fwarte  neus  ,  kleine  en 

droomachtige  oogen  ,  geen  ooren , 

een   ftompe  ftaert  als  een  zuiker- 
brood,  over  'tganfche  lijf  lang  afch- 

graeuw 
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graeuw  hair  en  de  groote  van  een  mid- 
delbaere  vos :  het  klimt  zeer  langfaem 

by  de  boomen  op:  en  komt  niet  be- 
neden ,  ten  zy  eerft  al  het  loof  heeft 

kael gegeten  :  anderzin ts  leeft  ook  by 
aerde:  en  zomtijds  in  de  hoogetak- 
ken  zonder  fpijs  twintig  dagen  ;  des 

nachts maekt  het  eenig  geluid:  't  heeft 
vier  en  twintig  uuren  van  doen  ,  om 

vijftig  fchreden  voort  te  kruipen.  Ma- 
ragnon  voed  allerley  aepen  en  meer- 

katten. Onder  vele  muntuit  de  zim- 

me  cayon  ,  over  'tganfche  lijf  ruig; 
doch  met  een  lange  witte  baerd ,  oud- 
mans  aengeztcht ,  kaele  ooren ,  fwar- 
te  oogen  en  lange  ftaert ,  welke  om 
eentakflingert:  aldus  hangende,  be- 

weegt 't  lichaem  heen  en  weder,  ter 
tijd  toe  den  naefte  boom  aen  d'een 
of  ander  tak  kan  vatten.  De  cayon  is 
niet  min  ftout  als  loos.  Gequetft  met 

pijlen  valt  tegen  den  verwonder  onbe- 
schroomd in.  Wanneer  by  de  boomen 

opklautert,  draegt  den  mond  eneene 
hand  vol  fteenen ;  om  de  reizigers  ter 

gelegener  tijd  te  werpen.  Als  een  ge- 

wond word loopen d'andere  toe,  en 
ftoppen  de  quetzuur  met  bladeren  en 
boom  moft  Dejongenomhelfenden 
hals  en  rugge  des  moeders,  die  ech- 

ter ongemeinfnel  kan  loopen,  en  van 

d'eene  boom  op  den  ander fpringen. 
loan  Ardenois  verhaelt,  hoe  de  cayons 
niet  de  Brafüiaenen  om  geld  dobbe- 

len :  en  de  winft  in  herbergen  vertee- 
ren. De  lefuit  lofeph  Acofta  getuigt : 

datdiergelijk  beeft  gezonden  naden 

wijn  kooper  niet  eer  't  geld  pver-lee- 
verde,  voor  de  fleiïche  vol  was:  wel- 

ken tegen  d'aenranzende  jongens be- 
waerde,  werpende  diervoegen  met  fte- 
nen,  dat  ieder  weg  liep.  En,  hoewel 
gaerne  wijn  dronk, bragt  altijd  de  wijn 
te  huis  zonder  proeven.  Niet  min 

is  verwonderens-waerdig,  't  geen  de 
zichtbaere  getuige  Peter  Martyr  van 
dit  beeft  ter  nederftelt.  't  Bemerkte 
namentlijR  de  vuur-roers ,  die  op  hem 
mikten.  Gefwind  vliegt  de  zimme 
benedenwaerd  :  grijpt  een  foldaete- 
kind:  en  fchuild  achter  't  kind.  Im- 

mers zoo  arg  is  de  zimme  fagovin. 
Ddd  3  Defe 
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Defe  gelijkt  ten  aenzien  der  hals, 

kop  en  't  voorde  licchaem  eenigzints 
na  een  leeuw  :  vertoond  een  bruin 

vel  met  rood  vermengt  ,  en  groote 

ruige  ooren.  ïs  buiten  gemein  lek- 
ker ,  teeder  en  hoovaerdig  :  zulx 

liever  van  honger  fterft  ,  als  eenige 

mis-handelinge  lijd  ,  wanneer  ge- 
vangen word.  De  flange  boy-ete, 

twee  vademen  lang  ,  zonder  bee- 
nen  ,  heeft  een  gefchilderde  huid 
en  vier  fcherpe  tanden  :  met  de 
tonge  voorzien  van  twee  pijltjens, 
met  de  ftaert  geeftze  doodelijke 
wonden  ;  doch  is  min  gevaerlijk, 

dewijl  op  het  einde  der  ftaert  een 
blaesje  flaet,  welk  geroert,  zoo  een 

geluid  maekt ,  als  of  vol  gefchom- 
melde  erweten  ftak  :  zulx  ieder  zich 

weg-pakt.  d'Andere  flangen  ïouhoy, 
tara-gouyboyen  tarehuboy  verftrekken 
den  Maragnaners  ten  fpijs ,  gelijk  ook 

de  groote  padden  courourou.  De 

vlooyen  ton ,  quellen  dit  volk  buiten 
maeten  :  waer  tegen  byzonderlijk 

gebruikt  word  de  palm  boom-oolie 
en  verve  rouccu.  d' Inboorlingen, 

verjaegt  uit  het  vermaekelijke  land- 
fchap  Cayete  door  de  Portugeefen , 
Zijn  een  zoort  derToupinambas  ,  en 
hebben  zich  voor  anderhalf  honderd 

jaer  op  Maragnan  neder  ■  geflaegen. 
De  tijd  der  aenkomft  herwaerds 

plagt  eertijds  geviert  te  worden  met 

't  groot  feeft  caoven  ;  doch,  alzoo 
een  vrouw  haer  verftoute  een  dronke 

gezach-hebber  af  te  rofTchen  ,  ont- 
ftond  door  verdeeltheid  een  heevig 

gevecht  :  en  zedert  bleef  'teiland 
vyandelijk  in  wapenen  :  zulx  d  een 

party  den  ander  noemde  Tobaiares, 
beduidende  :  gy  zijt  mijn  vyand ,  en 
ik  de  uwe.  De  verbittering  gaet  zoo 

verre,  dat  elkander  op  eeten.  Beide 

zijn  van  middelbaere  geftalte :  heb- 

ben platte  neufen  ,  welke  de  vroed- 
vrouwen in  de  geboorte  door  in- 

douwen maeken.  Alle  fterke  men- 
fchen  worden  ,  zonder  grijs  ,  kael 
of  ziek  te  zijn  ,  doorgaens  honderd 

jaer  :  leven  maetig  en  onder  een  ge- zonde lucht.  De  vrouwen  baeren 

kinderen  ,  als  tachentig  jaeren  be- 
reiken. De  kinderen  wit  geboo- 

ren  ,  krijgen  een  olijf-vervige  huid, 

B  o e  k  : 

door  fmeerfel  met  roucou  en  oolie : 

zijn  anderzints  wel  gefchaepen.  De 

mannen  plukken  't  hair  aen 't  voor- I  hoofd  uit;  doch  laeten  het  tamelijk 

!  lang  nevens  d'ooren  en  achter  han- 
(  gen.  Den  vrouwen  flingert  het  hair 
|  over  den  middel  :  zy  draegen  houte 
rolletjens  in  de  doorboorde  ooren  ; 
maer  de  mannen  fteeken  groene 
fteentjens  in  gefneedene  gaten  der 
lippen  en  beentjens  door  de  neus. 
Vorders  zoo  loopenze  alle  zonder 
fchaemte  naekt .  De  beenen  zijn 

fwart  getaent  met  de  vocht  van  het 

kruid  junipap  :  het  overige  lijf  ver- 
toont veelvervige  afbeeldfels .  Die 

hard -vochtig  willen  fchijnen  vly- 
men  haer  licchaemen  vol  wonden, 

welke,  meteenig  vijlzel  beftrooyt, 

in  de  lidtekenen  't  vijlzel  altijd  ver- 
toonen.  Tengewoonelijken  feeften 

verfchijnenzeniet,  als  van  den  hoof- 
de tot  de  voeten  aerdig  gepluimt. 

Op  het  hoofd  pronkten  de  bonnet- 
ten acangoap  ,  of  de  kroontjens  a- 

kangerar ,  om  den  hals  de  kraegen 
aiouacava,  om  de  fchouders  de  man- 

tels affbyaue  ,  om  de  kuiten  de  kou- 
febanden  tabacoura  ,  aen  welke  ge- 

holde nooten  vol  fteentjens  ,  die  ge- 
luid maeken  ,  hangen  ,  en  om  de 

(armen  de  ringen  mapouyh - couaycho- 
vare.  Defe  gantfche  toeftel  is  kon- 
ftig  gevlochten  uit  veelvervige  en 
fchoone  pluimen.  De  Maragnaners 
woonen  binnens  lands  zoo  dicht 

niet ,  als  na  de  zee-kuften ,  wegens 
devifTcheryen.  Verhuifen  om  de  fes 

jaer,  behoudende  nochtans  de  bena- 
ming van  haer  dorp.  Elk  man  neemt 

zoo  veel  vrouwen  ,  als  hem  goed- 
dunkt ;  doch  de  vrouw  moet  haer 

houden  by  een  man  :  tenzy  echt- 
fcheiding  gemaekt  word  ,  welk  ge- 
fchied  wegens  lichte  oorzaken.  Haer 
kotoene  bedden yni  hangen  tufTchen 
twee  ftaeken  :  in  elk  kan  Hechts  een 

menfeh  leggen.  De  bondgenooten 
houden  naeuwe  vriendfehap  :  ver- 

gallen malkander  dagelijx;  doch  zijn 
wreed  en  wraekgierig  tegen  vyandi- 
ge  nabuuren.  Meften  ,  flachten  en 

eeten  de  gevangenen,  't  Minfte  leed, haer  of  haer  voorouders  aengedaen, 

brengtze  in  de  wapenen.  De  wapenen 
zijn 
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zijn  de  boogen  ouyrapar  en  pijlen  J  te  land  geflapt,  bouwden  aldaer  ne- 
ooune oitacouart.De  Franfchenhebben  j  vens  de  voornaemfte  liaven  op  een 
op  Maragnan  gedicht  de  fterkte  fan  jberg,  aen  wiens  voet  twee  diepe  rie- 
Louies :  waer  uit  ten  weften ,  vier  mijl  vieren  zeewaerd  loopen ,  de  fterkte 
over  zee  gezien  kan  werden ,  't  land-  [fan  Louies ,  welk  voorzagen  van  twee 
fchap  Tapouytapere  ,  welk  by  hoog  I  en  twintig  ftukken  gefchut.  Dete 
water  tot  een  eiland  word  :  ander- )  nieuwe  volk-planting  gingeenige  tijt 
zints  mag  men  droogs  voets  over  een  j  gelukkig  voort ;  maer  de  Portugeejen 
zandige  kille  na  de  vafte  kuft  gaen.  floegen  eindelijk  de  Franfche  uit  haer 
Dit  vruchtbaer  gewefl  heeft  twintig  fterkte  :  enmaektenzich  voorts  vol- 

volk-rijke dorpen.  Tegen  d'onder-  koomen  meefters  ,  gelijk  ook  van gang  derzonneleid  Comma:  welken  den  grooten berg  ilouyapap,  vieruu- 
naem  't  hoofd-dorp  ,  de  rievier  en  )  ren  gaens  hoog ,  boven  vlak  vier  en 
't  land   voeren,  't  Land  telt  feftien 
dorpen  :  beter  bebouwt  en  dichter 

bewoont,  als  Maragnan of Tapouyta- 
» pere.  Maer  belangende  de  gemelde 
1  fterkte  op  Maragnan ,  leid  't  werk  al- 

dus.   De  Franfche  hopman  Rijfaut, 

e  had  door  aenraeden  van  Ouyrapive, 

Vermaehe~ lijke  berg 

twintig  mijl  inde  lengte  ,  en  weinig  lbmydM- 
minder  breed.  Geen  vermaekelijker 

vlakte  word  ergens  van  dezonne  be- 
fcheenen.  Hier  ftaetze  vol aengenae- 
me  boüchaedje  :  elders  uitgebreid  in 
weelderige  beemden,  onder  een  ge- 

zonde lucht  :  aller  wegen  fpringen 

die  onder  6jn  Maragnanfche  lands-  j  fonteinen  of  vlieten  vifch  rijke  bee- 
genooten  groot  gezach  voerde ,  drie  l  ken  en  rievieren.  Om  ditBrafle'm-  oorftrong 
fchepen  toegeruft,  in  't  jaer  vijftien  J  delijk  gefpte  'tFereenigde  Nederland  ff^ff 
honderd  vier  en  negentig.  Doch  we-  ftoutmoedig 't  harnas  aen.  't  Was  te  LafcL. 
gens  oneenigheid  der  vlootelingen  wel  gelukt  met  de  eerfte vloot,  die  #• 

en  verlies  van  't  voornaemfte  fchip,  onder  't  beleid  der  fchippers /<w?  Mo- 
wierd  Rijfaut  benoodzaekt  de  ftevens  lenaer ,  Ioan  Dignums  zoon ,  loan  Schel- 
na.  Frankrijk ,  en  eenig  volk  op  Mara-  \linger ,  SimonMau  en  de  koopluiden 
gnan  te  laeten;  onder  't  opzicht  van  Cornelis  Houtman  ,  Gerard  van  Beu- 
een  jong  edelman  de  Faux.  Defewift  ningen  en  Reinier  van  Hef  op  'tjaer 
hem  diervoegen  te  fchikken  na  dej  vijftienhonderd  vijf  en  negentig,  na 

Oott-ln&ïèn  vier  ftevens  wende  :  al- 

dat 

tfchap' 

zinnelijkheid  der  eilanders  :  datze 

beloofden  't  Chriften  geloof  aen  te 
nemen ,  indien  Franfche  hulp-ben- 

den tegen  haer  vyanden  over  qua- 
men.  De  Faux, berichte  hier  af  den 
Franfchen  koning  Henrik  de  Groot, 

die 't  werk  ter  herte  nam:  en  de  fa  Ra- 
vardiere  na  Maragnan  fchikte  ,  ten 
einde  hy  de  recht  gefchaependheid 
des  handels  nader  onderftond.  De  la 

Ravardiere  bragt  hier  fes  maenden 
zoek  :  doorfnufTelde  alles  naerfte 

lijk;  maer  weder-gekeert  vond  den 

koning  vermoord:  weshalven  't  werk 
fteeken  bleef  voor  een  tijd;  want  ze 

waer  zedert  zulk  een  voetkreeg 
gantfche  koningrijken  bemagtigde, 
en  den  handel  wijd  en  zijd ,  tot  mer- 

kelijke verrijking,  over  die  oofter- 
weereld  voort  zette,  't  Moeft  ook 
ten  weften  gewaegt  :  ten  einde  de 
Spaenfche  koning  den  zeenuwedes 
oorlogs  mogt  werden  afgefneeden  : 
als  die  uit  America  on-ophoudelijk 
met  fchatten  geftijft  wierd.  De  maet- 
fchappy  van  koopluiden ,  de  welke 
tot  noch  toe  op  Guinaza  handelde,  had 

lang  een  wigtige  toeleg  in 't  oog:  te 
meer  alzoo  Guinaza  weinig  o  ver-win  ft 

dert  nam  Ravardiere  tot  mede  ge-   gaf.   Maer  de  Spaenfche  moogend 
nooten  den  heer  Rajilly  en  baron  van 
Sanfi  :  verfocht  aen  de  koninginne 
moeder  ettelijke  Capucynen  ,  tot  be- 

keering der  Maragnaners .  't  Verzoek 
wierd  inge  willigt.  Op 'tjaer  zeftien 
honderd  twaeif  dan ,  lichte  drie  fche- 

pen d'ahkers  in  de  Britoenfche  haven 
Cancale.  De  Franjche ,  aen  Maragnan 

heid  in  haer  voordeel  aen  te  taften, 

was  geen  werk  van  klein  belang.  Ein- 

delijk evenwel  is  het  by  d'hand  ge- 
vat, d' Algemeine  Staeten  des  Fereenig- 

den  Nederlands  ontwerpen  op  'tjaer 
feftien  honderd  een  en  twintig,  een 

gunft-brief  voor  de  nieuwe  Weft-In- 
difche  maetfchappy  ,  behelzende: dat 
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mboudder  datniemand  buiten  verlof  der  gezei- 
gunft-brief      .  r  .  o  _  ■ 
am  de  z.ei-  de  maeticbappy  zal  vermoogen  eent- je verkent  ge  handel  te  drijven  opAfrica,  van 
by  de  Stae-  3  ,  J  i  i     • 

ten  des  ver-  de  noorder  -  zonne  -  keerkring  tot 
eenigden  d' uithoek  Bonne  Ejperance ,  noch  op 

America  van  TerreNeuf  tot  de  ftrae 
ten  Magellanes  en  la  Maire ,  noch  op 
de  Zuid-zee  tot  Anian  toe:  de  weder- 
hoorige  zullen  verbeuren  fchip  en 
goed.  Voorts  word  de  genoemde 

maetfchappy  gevolmagtigt,om  fterk- 
ten  te  bouwen ,  Verbonden  in  te  gaen 
met  vreemde  vorflen ,  recht  en  ge- 

rechtigheid te  oefenen  in  den  naem 
van  de  Staeten  des  Vereenigden  Neder- 

lands: aen  welke,  gelijk  ook  aen  de 

maetfchappy  ,  haer  opper-gezach- 
hebber  en  'tkrijgs-volk  den  eed  van 
getrouwigheid  gehouden  blijven  te 
doen.  Belooven  <sfe  S/tf^tf  geen  fche- 
pen ,  gefchut  of  eenige  oologs-magt, 
den  maetfchappy  toebehoorende, 

ten  dienft  van 't  land  te  nemen,  ten 
zymet  haer  bewilliging.  Voor  acht 

jaer  word  gegunt  tol-vrydom.  De 
beftiering  der  maetfchappy  zal  be- 
ftaen  by  vijf  kamers ,  een  tot  Amfler- 
dam ,  bedienende  vier  negende  dee- 
len:  een  in  Zeeland,  twee  negende 
deelen  :  een  op  de  Maes  ,  een  van 

Noord-Holland ',  eenin  Vriejland,  een 
derftad  Groeningen.  Ommelanden ,  elk 

een  negende  deel.  't  Hartogdom  Gel- 
der land,' t  Sticht  Uitrecht  en  Over-Yjal, 

die  geen  kamers  hebben ,  zullen  zoo 
veel  bewind-hebbers  nochtans  mo- 

gen Hellen ,  als  h  onderd  duizend  gul- 
dens in-leggen.  Niemand  nochtans 

mag 't  bewind -hebberfchap  binnen 
Amflerdam  bekleeden ,  dan  die  voor 
fijn  eigen  belang  fes  duizend  guldens 

te  berde  brengt  :  ind'andere  kamers konnenze  beftaen  mer  vier  duizend: 

'tbewind-hebberfchap  word  fes  jaer 
bekleed ,  en  thans  een  derde  deel  van 

't  getal  by  looting  verandert,  twee 
jaerdaer  na  het  tweede  derde  deel, 

en  wederom  na  twee  jaerenhetlaet- 
fle  derde  deel.  Alle  drie  maenden 

moet  rekening gedaen;  doch  om  de 
fes  jaer  de  groote  rekening  van  winft 
en  verlies  :  zoo  dikwils  blijkt ,  dat 
tien  ten  honderd  gewonnen  is,  zal 

uitdeeling  aen  de  deel-genooten  in 
de  maetfchappy  gefchieden.  Tot  de 

algemeine  vergadering  der  kameren 
binnen  Amflerdam  zal  Amflerdam 
acht  bewind  hebbers  zenden ,  Zee- 

land v\et,  Noord-Holland ,  Vriejland, 
Groeningen  en  Ommelanden  ieder  twee; 

doch  den  negen  tiende  perfoon  zul- 
len de  Staeten  derwaerds  afvaerdi- 

gen.  By  defe  vergadering  moeten 
alle  zaeken,  den  maetfchappy  be- 

treffende, verhandelt:  op'tftukdes 
oorlogs  alleenlijk  dient  verzocht  het 

goed  keuren  van  de  Staeten :  aen  wel- 
ke verblijft  de  beluchting  van  ge- 

fchillen ,  waer  over  de  gezeide  ne- 
gentien elkander  niet  zouden  kon- 

nenverftaen.  De  afgezondene  fche- 
pen  blijven  verbonden  weder  te  kee- 
ren  tot  die  kamer ,  van  welke  zijn 

afgevaeren.  De  boek-houders  moe- 
ten betaelt  uit 't  geen  de  bewind-heb- 
bers van  de  waerdye  der  fchepen ,  ge- 

fchut en  waeren  voor  aftrekken.  Al- 

le opper-gezach  hebbers  der  fchepen 

zijn  gehouden  bericht  haerer  ver- 
richting te  doen  aen  de  Staeten  ,  na 

tien  dagen ,  dat  binnen  's  lands  have- nen vielen.  Vorders  belooven  ds 

Staeten ,  tot  hand-haeving  der  gezei- 
de maetfchappy,  tegen  alle  overlaft 

van  haer  vrye  zee-vaert,  by  te  zet- 
ten tien  tonnen  gouds,  in  vijf  jaer  te 

betaelen ,  onder  beding  :  dat  van 

vijfhonderd  duizend  guldens  ,  ne- 
vens andere  deel-genooten  ,  winft 

zullen  trekken.  Zy  belooven  ook 

haer  by  te  fpringen  met  feftien  oor- 
logsschepen ,  welke  de  maetfchap- 

py zal  voorzien  van  volk  en  eed- 
waeren ,  en  't  genoemde  getal  metfe- 
ftien  anderezeilenen  vierjagtenver- 
fterken.  'iGeld,gemaekt vandege- 
noomen  prijfen  ,  moet  aengeleidtot 
voortzetting  der  fcheeps-magt ,  be- 

taeling  van  'tkrijgs  -volk  en  onder- 
houd der  vafligheden ;  doch  zullen 

voor  afgetrokken  worden  de  koften 

by  't  vefoo  veren  gevallen ,  het  tiende 
deel  ten  behoeve  des  fcheeps-volks, 
mitfgaders  de  gerechtigheid  die  den 
prinfe  van  Oranje  als  ammirael  toe- 

komt. Eindelijk  blijven  de  bewind- 
hebbers verbonden  elkander  getrou- 

wigheid in  haer  bediening  plechte- 

lijk  te  fvVeeren.  's  Jaers  na  defe  be- 
raemde  vergun-brief,  hebben  de  Stae- ten 
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ten  des  Vereenigden  Nederlands  de 
zoutv aert  op  Punt o  del  Rey  denmaet- 
fchappy alleen. toegeftaen.  Zedert  is 
ookeenfchrifteiijk  verdrag  gefloten 
tuflchen  de  bewindhebbers-en  hoofd- 

deelgenooten  in  de  Weft-Indifche 

maetfchappy .  'cVerdrag  door  goed- 
keuren der  Staeten  bekrachtigt ,  leide 

minnelijk  ter  neder  de  voorige  011- 
luften.  De  maetfchappy  dan, aldus  in 
ftaetgebragt  begon  overflag  temae- 
ken ;  aen  wat  hoek  zy  ten  meeden 
voordeel  de  Spaenfche  volk -plantin 
gen  lanx  de  kuften  van  America  wilde 
beftooken.  Peru  en  Mexico  nevens  de 

Zuider-Oceaenxvaeren  rijk  genoeg,om 
de  kollen  van  een  aenzienlijke  vloot 
te  vergoeden;  doch  de  togten  door  de 
flraet  Magellanes  of  la  Maire  vielen 

niet  alleen  lang,  en  by  gevolg  kofte- 
lijk;maer  ook  zorgelijk:  alzoo  'tbezit 
lanx  de  Zuid-zee  ,  by  Cafliliaenen  be- 

woond ,  den  Spaenfchen  koning  toe- 
quam:  zulxaldaer  vinnige  tegenftand 
te  wachten  ftond.  Brafilhg  vry  gere- 

der, om  derwaerds  te  komen:  en  mag- 
teloofer ,  om  haer  te  verdeedigen:  de- 

wijl dePortugeefen  aldaer  herbergden. 
Want  hoewel  defe  ook  tot  de  Cafti- 
liaenfe  kroon  vervielen  ,  wanneer  de 
Spaenfche  koning  Philips  de  tweede 
\  ontwaepende  Portugael  geweldiger 
handbemagtigde:  en  voorts  alle  de 

landen  en  volk-plantingen  ,  die  den 
Portugeefche  koning  Sebadiaen  ,  in 
Africa  ellendig  gefneuvelt,  en  na  hem 
fijn  oom  de  kardinael  Hennk  toebe- 

hoorden over  Africa,  Oofl-lndien  en  A- 
merica ,  in  den  fchoot  der  Spaenfche 
moogendheid  zakten:  nochtans  be- 

hielden de  Portugeefen ,  byzonderlijk 
in  Brafil  een  onderfcheide  bezitting: 
alzoo  niet  alleen  de  Brafilfche  plaet- 
(enby  Portugejen  bewoond;  maerook 
by  Portugeefche  edelen  in  eigendom 
bezeten  wierden.  Weshaken  de  Weft- 
Indifche  maetfchappy  geraedzaemft 
vond.de  Spaenfche  moogendheid,ge- 

hoorig  tot  Portugael,oip  't  lijf  te  vallen. 
Eer  de  gezeide  maetfchappy  volkoo- 
men  gefloten  was,  floeg  Maurits  prin- 
fevan  Oranje  voor  :  of  niet  dienftig 
vond,  haer  magt  te  vereenigen  met  de 
Nafïauwfche  vloot, (die  tot  een  wich- 

tige toeleg,  onder  't  beleid  van  Jaques 
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l'Hermite,  ten  deelen  op  kollen  des 
Vereenigden  Nederlands  ,  ten  deelen 
van  d'Qoft-Indifche  maetfchappy, 
zeilreede  lag )  te  vereenigen.  Doch  al- 

zoo de  meette  bewindhebbers  onge- 
raden vonden ,  haer  middelen  te  wa- 

gen aen  eengevaerlijke  toeleg,  wel- 
ker uitflag  niet  konde  geweeten  wor- 
den ,  als  na  twee  jaer ,  is  een  andere 

aenflaggemaekt.By  de  kamer  dan  der 
negentien  bewindhebbers  wierd  be- 
flooten,/i»  Salvador  in  de  inwijk  todos 
de  los  Sanffos  te  beftormen .  Werwaerds  vloot  na 

gefchikt  wierden  drie  en  twintigoor-  *°dttsalos 
loglchepenendnejagten.  lacobwil- 
lekens  en  PieterPieterjzoon  Heynyoet- 

den'tgezach  over  de  vloot:aen  deko- lonel  loan  van  Dorth  wierd  toebetrout 

't  krijgsvolk  te  land.  Met 't  begin  des 
jaers  feftien  honderd  vierentwintig  1624. 
geraekten  de  zeilen  uit  Texel  en  de 
Maes  in  volle  zee  ,  en  binnen  vijf 
maenden  voor fan  Salvador  .Zo  haefl 

de  Spanraerd 'om  een  hoek  d'Holland- fche  vloot  ontdekte ,  fchoot  zonder 
ophouden  uit  de  fterkte  philippo,  van 
drie  metaele  flukken  voorzien,  als 

ook  uit  't üotTapagipe  met  vier  halve 
kortouwen;doch  aldervinnigft  van  de 
arduin-fteene  ftorm  kat,  drie  kantig 

uit't  water  opgehaelt  \  oor  Sa  ha  do  r,al  - 
waer  acht  fwaere  metaele  en  vier  yze- 
re  Hukken  geduuriglosgingen.d'On-  Sahadl)y 
der-  zee  voogd  Piet  er  Heyn  liep  met  de  h  de  Hoi- 
fchepen  Gelderland,Groeningen  enNaf-  l^Zfiig 
Jouw  tot  op  een  vuur  roers  fchoot  aen  befiormt  .- 
de  gezeide  ftorm -kat  :  al  waer  ook 
vijftien  Portugefche  fchepen  dicht 
aen  de  wal  gekort  lagen  ,  ten  bag- 
boord  van  't  llot  Philippo.  Scherp  liep 
wederzijds  't  gevecht  af, welk  tot  den avond  toe  duurde,rnet  klein  voordeel 

voor  Pieter  Heyn :  waerom  hy  te  rae- 
de  wierd  uit  drie  bemande  booten  de 

vijftien  fchepen  te  beklimmen.  De 
ftoutmoedigheid  der  boots  gezellen 
verbaefde  de  Portugeefen;  want,  be- 

merkende hoe  recht  op  haer  aenge- 
zet  wierd ,  ftaken  haer  grootfte  fchip 
in  brand ,  en  vlooden  ftadwaerd.  De 

vlam  lloeg  over  in  vier  naeft-gelee- 
gene  zeilen  :  zulx  de  Hollandfche 
matroofen  d' overige  tien  alleen  tot 
haer  vloot  af-bragten.  De  vluchter 
Portugeefen  moedigde  Pieter  Heyn, 

£  s  e  Ge- 
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Gefwind  voerd  hy  veertien  booten ,  I  fchrikt  wegens  d'Hollandfche  ftout- 
elk  met  twintig  gewaepende  be-  moedigheid ,  eerft  te  water  ,  en  nu 
mand  :  roeyt  tegen 't  gefchutvande  ook  te  land  betoont ,  dienden  zich 
voornoemde  ftorm-kat  in  ,  en  ver-  van  de  duifterheid ,  en  vlooden  wan- 

meeftertze :  onaengezien  de  arduin-  J  gefchikt  bofchwaerd.    De  biffchop 

lleene  muur  acht  voet  üeiluit  't  wa- 
ter rees,  en  boven  flijf  fes  honderd 

Portugeefen  de  voordeelige  plaets 

verdeedigde.  De  Hollanders  klom- 
men op  malkandersfchoudersenby 

bootshaeken  na  de  hoogte.  Heins 

trompetter  kreeg  de  eerfte  de  bo- 
vengrond  der  ftorm-kat  onder  de 
voet  :  Pieter  Heyn  zelf  was  de  twee- 

de. Doch  alzoo  aldaer  bloot  ftond 

voor  de  kogels  ,  die  hem  met  mee- 
nigte van  ftrand  wierden  toegedre- 

ven :  vond  gezaedzaemft  af  te  trek- 
ken, vernaegelde  alvoorens  de  acht 

metaele  en  vier  yzere  Hukken.  On 
dertufTchen  zat  de  ammirael  iVille- 

Marcus  Teixera  nam  de  eerfte  met 
fes  honderd  mannen  de  vlucht . 

De  flad  -  houder  Diego  Mendoza  de 
Furtcido  betoonde  een  ontijdige  moe- 

digheid :  als  die,  nevens  fijn  zoon 
en  weinige  huisgenooten  ,  binnen 
de  ftad  bleef.  Geen  kennis  had  het 

Holiandfche  leger  wegens  defe  toe- 
ftand.  't  Voerde  dieshalven  twee 
veldftukken  na  de  ftads  -  poort ,  in 
het  krieken  des  daegeraeds  ,  om 

opening  te  maeken  :  wanneer  een 
Portugees  over  de  muur  keek  met 
een  vreede-vaentje  ,  roepende:  de 
ftad  is  verlaeten.  Men  trok  dan  ge- 
fchikter  orde  na  binnen.   Ongeloof- 

fowgeenzintsftil.  Defe  wierp  twaelfj  lijk  groot  viel  de  buit:  alzoo  Mendo 
honderd  krijgs- knechten  te  land,  za  verbood  eenig  goet  te  vervoeren, 

nevens  twee  hónderd  en  veertig  ma-j  ten  einde  de  bezettelingen  en  bur- 
troofen  ,  om  de  veldftukken  te  be-  gersteftantvaftiger  deftad,  genoeg- 
ftieren.  De  voortogt  beftond  uit  zaem  houwbaer ,  befchermden.  En 

feftig  vuur  -  roers  ,  onder  hopman  j  waerlijk  zy  hadden  kans  genoeg ,  in- 
Helmond:  hem  volgden  luitenant  la]  dien  hart  genoeg  hadden;  want  toen 

Main  ,  farjant  Allaerd  Schouten  ,  Hel- 
monds  luitenant  en  hopman  Bajffe- 
veld  ,  en  voorts  de  matroofen  met 

flangftukken  ,  fpaeden  ,  houweelen 
en  allerley  oorlogs  -  gereedfchap. 
d'Achtertogt  bewaerde  de  hopman- 

nen Kijf ,  Tfenach  ,  Wilhem  Schouten 
en  Bourgeois  van  Mollingen.  Aldus 
gefchaert ,  wierden  door  de  gidzen 
Dirk  Colver  en  Dirk  de  Ruiter  ftad- 
waerd  geleid  ,  lanx  een  enge  weg  , 
die  de  Portugeefen  met  weinig  volk 
hadden  konnen  bewaeren  ,  tenzy 

de  verbaeflheid  haer  verwijfde  voe- 
ten maekte.  Aen  't  einde  der  enge 

Itraet  vondenze  een  groot  wacht- 
huis zonder  vvachters  ;  doch  voor 

de  voorftad  zulk  een  tegen  weer, 
dat  het  volk  begon  in  wanorde  te 

Willekens  alhier  ter  reede  liep  bevon- 
den zich  binnen  Salvador ,  behalven 

een  merkelijk  aental  gewaepende 

burgers  ,  meer  dan  feftien  honderd 
foldaeten.  Voorts  lagen  op  de  fterk- 
ten  der  ftad  of  ftads  wallen  drie  en 

twintig  metaele  kortouwen  en  fes  en 
twintig  yzere  ftukken.  In  de  tien 

afgehaelde  fchepen  vond  d'over- winnaer  veertien  honderd  kiften  zui- 

ker,  groote  meenigte  firoop  en  hui- 
den. Hy  verooverdeook  vier  ande- 

re zeilen  :  welker  twee  voor  laeding 

voerden  vier  honderd  pijpen  Spaen- 

fche  wijn ,  't  derdefarinha ,  en  't  vier- de zout.  Uit  depakhuifen  beneden 
de  ftad  aen  de  waterkant  haelde  hy 
weinig  min  dan  drie  duizend  kiften 
zuiker  en  groote  meenigte  tabak: 

geraeken  :  en  het  zoude  lichtelijk  <  en  van  'teiland  Taperica  anderhalf 
Hecht  afgeloopen  zijn  ,  indien  niet  j  honderd  pijpen  traen.  Defe  heer- 
Allaerd  Schouten  de  ontfnoerde  ge-  ( lijke  zegen  was  naeuwelijx  be- 

lederen herftelde.  OndertufTchen  f  vochten,  wanneer  de  kolonel  Dorth, 

quam  de  nacht  op  handen,  't  Ge-  voor  de  uithoek  Vincent  van  de 
raedzaemft  in  de  voorftad  te  ver-  vloot  af-gedwaelt  ,  na  verdrietig 

nachten,  om  met  den  dag  Salvador]  zukkelen  ,  'c  werk  bereeds  befteld 
tebeftormen.   Maer  de  burgers,  ver- [  vond.    Binnen  Salvador  uitgeftapt, 

bragt 
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bragt   't  krijgs  -  volk  ,   uit -geheten 
pionderde  ,    tot  behoorlijke  tucht: 
plakte  a%r  wegen  opene  brieven  aen: 
by  welke  de  gevluchte  burgers  wierd 
aerigebooden  de  zelve  meer  en  meer 
vryheid  onder  de  Nederlanfche  be- 
fcherming ,  als  ooit  van  den  Spaen- 
fchen  koning  genooten.  Op  dufdae- 
nige  plak-fchriften  keerden   flechts 
weinige  Portugeefen  ftad waerd ;  want 
de  meefte  en  voornaemfte  wierden 
eenfdeels  door  ontzach  des  bifTchops 
Teixera,  die  de  wijt  der  verooverde 
ftad  den  gevangen  fteevoogd  Furtado 
gaf,  te  rugge gehouden:  anderfdeels 

dewijl  oordeelden,  ózi'tVereenigde 
Nederland  te  onmagtig  was ,  omhaer 
te  befchermen  tegen  de  Spaenfche 
over-moogendheid.    Terwijl  Dorth 
en  Wïllekens  op  alles  orde  ftelden,  vie- 

len verfcheide  rijk-gelaede  fchepen 
Van  Lisboa,  lener  o,  Spiritu  Santo,  Angola 
en  van  elders,  onkundig  wegens  Sal- 

vador s  overgaen ,  binnen  d'inwijk  to- 
dos los  Santos,  en  voorts  in  handen 

der  Hollanders.  De  bloode  Portugee- 
fen herfchepten  nu  ook  moed  :  be- 

ftormden  ter  middernacht  haer  ver- 
loore  ftad ,  tot  over  den  middag  toe : 
wanneer  de  kolonel  Dorth  van  een 

vergeeffche  togt  op  Morro  Pallo  te 
rugge  keerde.     De  Portugeefen    be- 

ducht dat  achter  bezet  zouden  wor- 

den,  weeken  af.  Men  befpeurde  ze 
dert  nergens  vyand.  Dorth  deshalven 
reed  met  klein  gevolg  buiten  Salva- 

dor ,  ten  einde  de  gelegendheid  van 

't  omleggende  land  verfpiede.    Hy 
was  geen  gootelings  fchoot  buiten  de 
wallen  ,  of  een  groot  \\€\x.Brafüiaenen 

jees  onverwacht  uit  d' hinder -laege 
van  een  kreupel-bofch  :    velden  met 

pijlen  't  paerd  ter  aerde :  zulx  Dorth 
infchelijx  fwaerlijk  gewond  voor  over 
tuimelde.   Gefwind  vloogen  de  Bra- 
filiaenen  toe ,  fneeden  den  manhaften 

held  de  kop  af ,  en  mishandelde  'dijk 
zeer  verwoed.    Allaert  Schouten  ,  in 
de  plaers  van  Dorth  tot  Salvador s  flee- 

voogd ge  vordert ,  bezorgde  niet  min 
der  ,  als  de  noodige  verfterking  der 
ftad.  Na  defes  overlijden  volgde  fijn 
broeder  Wilhem  Schouten  ,    die  het 

noch  vry  flordiger  maekte.   't  Liep 
alles  te  loor.   Elk  pafte  zich  zelf  te 

A     S     I     L.  ^o^ 

verrijken.    Onder  andere  buit ,  be- 

quamenze  't  ongemein  rijke  fchip, 
welk   Francifco    de   Sermïento   land- 

voogd over  Chili  voor  Salvador  aen- 
bragt.    Van  honderd  acht  en  vijftig  wmori» 

duizend  gulden  ziivers ,  en  vry  meer- hinnen  Sal' 
der  fchat  gouds  en  peerlen  ,  quam  "' weinig  tot  rechte  handen  ,   behal- 

ven 'tgeen  nooit  bekend  wierd.  Wat  sefchrij- 
vorders  de   ftad   Salvador   belangt,  ̂ f dtr gebout  door  Thomas  de  Sofa,  beflaet 
een  verheeven  heuvel,  om  de  hoek 

van  een  uitfteekende  punt,  in  d'in- 
wijk   todos  los  Santos.    Beneden  de 

ftad  lanx  de  waterkant  fpringen  ,  na 
de  zijde  der  fterkte  Philippo  ,  twee 
verfche  fonteinen,  en  nevens  de  zel- 

ve verfcheide   pak-huifen  :   in  het 
grootfte  tuftchen  een  ronde   toorn 
en  batery  ,  van  welke  beide  dapper 

vuur  gegeven  wierd  op  d'  Holland- 
fche  vlood,  leid  een  ongemein  groo- 
te  fpijker ,  met  zuiker  beftouwt ,  toen 
Willekens  Salvador  bemagtigde.  Ter 
zijde  van  de  fpijker ,   als  ook  der 
ronde  toorn  ,  ftaet  een  fwaer  wind- 
aes  ,  honderd   vademen  boven  de 
beneden  ftrand,  door  welke  inhou- 
te  fleeden,  lanx  een  fteil gebikt  pad, 
alle  laften  op  en  neder  gewonden 
worden.  Ter  zijde  des  fpijkers  rijft 
een  driekantige  hard-fteene  halve 
maen  uit  zee  :   zoo  verre  van  den 
oever  ,  datmen  by  volle   zee  met 
een  bark  tuffchen   beide   kan  vae- 
ren.    De  voorftad  Carmo  heeft  een 
ftraet  niet  min  lang  als  breed  :    be- 
fpoelt  ter  eener  kant  door  de  zee, 
aen  de  ander   zijde  van  een  wijde 
graft  ,  voor  gefteïkt  met  een  dub- 
beld  hoorn  -  werk  ,   en  buiten  het 
hoorn -werk  met  het  flot  Rozaria. 
Niet  verre  buiten  Salvador  leid  in  de 
voorftad  na  de  ftrand  de  fterkte  Al- 
bertus  :  en  recht  tegen  over  na  de  ge- 

zeide  graft  beflaet  'tkloofter  de  Car- 
mo, (welk  den  voor- ftad  de  zelve  be- 

naeming  mede-deelt)  een  ruime  vier- 
kantige plaets.    Voor  de  voor -ftad 

leid  een  markt- veld,  welkers  flinker 

zijde  een  kapelle  heeft,  en  aen  't  ein- 
de van  de  fmalle  weg  ,   die  van  de 

ftrand  met  een  bogt  na  defe  markt 
ftrekt,  een  fterk  wacht-huis.   Salva- 

dor zelf,  langwerpig  getimmertlanx 
Eee  2  de 
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de  zee,  fpringtby  devoor-ftadCdrwo 
eenigzints breeder  uit.  De  ftad  heeft 

vier  markten.  Op  de  grootfte  lang- 
werpig-vierkant  loopen  uit  negen 

ftraeten  :  welker  een,  boven  andere 

breed,  de  voornaemfte  huifen  ver- 
toond. De  tweede  markt  is  van  ge- 

lijke geftalte ,  dan  dat  ter  rechter  hand 
bogtig  valt  :  alwaer  aen  den  ingang 
een  vafte  kerker  .  gezien  word.  De 

poort  Carmo  geeft  een  door-gang  na 
de  voor-flad  even- eens  genaemt,  ge- 

lijk aen  d'andere  zijde  de  poort  Bento 
na  de  voor-flad  Bento ,  welke  t'eene- 
mael  blood  leid.  't  Kloofter  van  Fran- 

cijcus ,  by  fefuietenhewoond  ,  beflaet 
een  groot  perk  lanx  de  wal,  nevens 
welke  de  binnen- graft  loopt.  Na  de 
zee-kant  hebbenze  een  tweede  ge- 

bouw, veel  aenzienelijker  dan  Fran- 
cifcus  kloofler.  Dicht  by  den  kerker 
ftaet  het  waepen-huis:  en  weinig  in- 
waerds  de  tempel,  die  noch  niet  on 

der  dak  was  ,  op  'tjaer  feftien  honderd 
vier  en  twintig.  Boven  alle  paleifen 

munt  uit  't  geen  de  ftad-voogd  be- 
woond ,  omtrent  in  't  midden  van  Sal- 

vador; doch  na  de  zee.  Hier  loopt  een 

bogtige  weg  ftrandwaerd  :  De  Lieve 
Vrouwe  tempel  rijft  met  een  verheeven 
dak,  dicht  by  de  poort  Bento:  buiten 

welke  't  groote  kloofter  2te»/i  gedicht 
is.  d'  Hoofd-tempel  Salvador  fpant 
boven  andere  de  kroon.  Op  d'uiterfle 
punt  ten  zuid-weften  der  ftad  leid  de 
fterkte  Antonio  :  tinTchen  welke  en 

Salvador  een  prachtig  fpeel-huis-  des 
biffchops  gezien  word.  Wederzijds 

van  dit  fpeel-huis  leggen  twee  vaftig- 
heden  :  namentlijk,na  de  kant  van 

Antonio ,  Diego  en  Jan  Maria ,  en  ftad- 
waerd  de  Lieve  Vrouwe  de  Graca  en  Vit- 
toria.  Middenweegs  tufïchen  Vittoria 

en  't  kioofter  Bento  vindmen  't  ftotfan 
laovnex.  vier  bolwerken.  Doch  aen  de 

noord  zijde  word  de  ftad  verzeek ert 
door  de  fterkien  fan  Peter,  Philippe 

en  Tapecipe.  De  Spaenfche  koning 

toonde  zich  gevoelig  wegens  't  ver- lies van  zulk  een  aenzieneiijke  plaets. 
Hy  takelt  dan  een  magtige  vloot  toe : 
ten  einde  fijnfchade  mogt  vergoede. 
Defe  toerufting  konde  zoo  bedekt 

niet  toegaen  ,  of  de  Weft-Indifche 
maetfehappy   kreeg  hier  kennis  af. 

e     Boek: 

Weshalven  haerfchrap  ftektot  tegen- 
weer.  Eerlang  lagen  zeilreede  achtien 
oorlogs  fcheepen  en  zeven  jagten, 
bemand  met  feftien  honderd  en  ne- 

gentig matroofen, en  dertienhonderd 
en  vijftig  zoldaeten.  Ioan  Dirk  zoons 

Lam  voerde  de  vlagge  in  de(e  vloot.  J Doch  alzoo  dag  aen  dag  geruchten 

quamen  van  d'ongemein  groote  toe- 
rufting in  Spanje ,  wierd  goed  gevon- 

den de  vloot  te  verfterken  met  veer- 
tien fchepen  en  tweejagten,  voerende 

veertien  honderd  een  en  dartig  boots- 
gezellen en  vijf  honderd  acht  en  vijf- 

tig krijgs  knechten  :  onder  'topper- 
gezach  van  d'Edamfche  burgemee- 
fter  Boudewijn  Henrixzoon  en  d'am- 
mirael  AndriesVeron.  Voorts  vaerdig-  j 
de  de  Weft-Indifche  maetfehappy 
een  derde  vloot  af,  beftaende  uit  vier 

fchepen  en  drie  jagten  ,  waer  over 
Henrik  Kat  'thoogft  bevel  had  ,  met 

laft  om  lanx  de  Spaenfche  kuften  te  ' 
kruifen.  Spanje  zat  ook  aen  haer  zij  - 

de  geenzints  ftil.    Met  't  begin  des 
jaers  feftien  honderd  vijf  en  twintig 
lichte  F  rede  rik  de  Tole  do  d'ankersvan 
een  en  dartig  galjoenen, vi er  pijnaflen, 
drie  tartaenen  en  een  karveel  voor 
Cadiz ,  bemand  met  zeven  duizend  en 

vijf  honderd  koppen.    De  foldaeten 
waeren  verdeelt  in  drieregementen, 
onder  de  kolonels  Peter  OJorio,  loan 
Orallena  en  Marquis  de  Tbrreclufa.  By 

Jan  lago  voor  't  Africaenfche  hoofd 
Verde  vereenigde  Toledo  met  de  Por- 
tugaelfe  vloot,  welke  beftond  uit  een  \ 
en  twintig  galjoenen  en  veertien  zoo 
karveelen  als  barken ,  en  vier  duizend 

man,  meefl  masroofen.    De  foldae- 
ten maekten  twee  regementen  uit, 

beftiert  by  Antonius  Nunnez  Barreio 
\  en  Frans  de  Almeida.    In  defe  vloot  i 

ftond  't  hoogfte  gezach  aen  Emma-!' 
nuelMenefes.  Defe  geduchte  fcheeps- 

magt  bragt  het  den  vierde  van  gras- 
maend  voor  Salvador  aen.  Toledo  flap- 

te zelf  te  land  nevens  de  fterkte  An- 

tonio :  gaf  by  fijn  afvveefen  't  bewind 
over  de  gantfche  vloot  aen  loanFa- 

jardo  :  bemagdgde  gefwind 't  kloo- 
fler Bento  ,  alwaer  den  farjant  Trop- 

yani  met  twee  regementen  liet :  en 

viel  voorts  op  't  Carmelieter  mun- 
fler.  Ondermiïchsn  deeden  vier  hon- 

derd 
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derd  Hollanders  een  uitval :  en  voch- 

ten mannelijk  tegen  de  twee  rege- 
menten  ,  welke 't  kloofter  Bento  be- 

zet hielden,    't  Liep  fcherp  af:  de 
Spaenfche  kreegen  een  vinnige  neep. 
Behalven  driegequetfte  hopmannen 
en  een  groot  getal  foldaeten,  fneu- 
yelden   de  bevel-hebbers  Eumanuel 
Jquitara,  Alonjo  de  Gana  ,  Peter  Jan 
Stevan ,  Dïego  Efpinofa  en  de  kolonel 
Peter  Oforio.    Maer  Toledo  liet  aldus 
den  moed  niet  zakken  :  hybragt,  by 
de  voorige  vijftien  honderd  mannen, 
negen  en  twintig  halve  kortouwen 
aen  land  :  met  welke  hy  diervoegen, 
uit  de  vermeefterde  kioofters ,  het 

Carmelietifche  en  Bento,  op  de  ze- 
ventien Hollandfche  fchepen ,  voor 

de  waï  gekort, fpeelde :  datzommige 
zonken  ,  andere  onbruikbaer  wier- 

den. Voorts  is  'tSpaenfche  leger  in 
drie  wijken  afgeftooken  :  en  de  ftad 

van  drie  ftorm-katten  geduurig  be- 
fchooten.    De   voornaemfte   ftond 

binnen  't  Carmelieten  munfter,  voor- 
zien van  drie    en  twintig  metaele 

ftukken.    De  tweede  was  geplaetfl 

op  defwaere  muuren  van  't  kloofter 
Bento ;  alwaer  acht  halve  kortouwen 
dag  en  nacht  tegen  de  flads  wallen 
fwaere  kogels  lollen.  Binnen  de  ftad 

liep  alles  in  't  wild.  De  ftee-  voogd 
Wilhem  Schouten  ging  ondertuflchen 
dronken  en  vol  van  'teen  hoer-huis 
in  het  ander  :  zag  nergens  na  om  : 
bejeegende  de  foldaeten  metfcham- 
pere  woorden.  Weshalven  by  alge- 
meine  opftand afgezet,  endefarjant 
Hans  Ernfl  Kijf  tot  fijn  plaets volger 
gekooren  is .   Men  hield  krijgsraed, 
wanneer tydingquam  :  hoeToledode 
ftad  opeifchte.  Ai//verbaefd vaerdigt 
een  trommelilaeger  aen  Toledo ,  met 
een  brief  van  inhoud  :  't  Beliefde  den 
veldheer  Toledo  den  belegerde  te  gun- 
oen  drie  weeken ,  om  de  onbruikbaer 

gefchooten  fcheepen  tot  den  aftogt 
na  Holland 'te  herftellen :  en  voorts  dat 
de  bezettelingen  ,   volgens  eerlijk 
krijgs  gebruik  uittrekken  met  bran- 

dende lonten  ,  vliegende  vaendels, 
koogels.  in  de  mond,  gefchutenpak- 
kaedje .    Toledo  gaf  trots  antwoord  . 
Hy  was  in  fijn  eigen  land  :  had  vier 
wijken  rondom  Salvador  befchanft , 

405 

en  zeven  en  dartig  kortouwen  ge- 

plant,   't  Stond  den  belegerde  geen- 
zints  toe  ,  die  immers  geen  ontzet 
konden  tegemoet  zien,  zulke  voor- 
deelige  eifchen  te  doen  ,  en  hem  niet 
vry  dezelve  in  te  willigen.  Hyfchonk 
haer'tleven;  maer  alles  zoude  vorder 
bly  ven  aen  fijn  befcheidentheid.  Ten    Salvador 
laetften  voltrokken  de  gevolmagtig-  T^oltT 
de  Wilhem  Stoop ,  Huig  Anionh  zoon  en  gegeven. 
Frans  du  Chefne  in  het  Carmelieten 

kloofter  't  verdrag  met  Toledo  ,  op 
defe  beding-punten  i  d'Hollandfche 
bezetting  zal  Salvador  overleveren  in 
zulk  een  ftand  als  tegenwoordig  is : 
ongewaepend  uittrekken ,  met  knap- 
zakken  op  de  rugge  :  voorts  genieten 

vry  geleid  ,  vaertuig  en  levens-mid- 
delen tot  Holland  toe .    Den  eerften 

van  bloey-maend  wierd  de  ftad  den 
Spanjaerden  in  -  geruimt  ,  met  zulk 
een  wanorde  :  dat  hy  bereeds  de 
poort  Bento  meeiler  was ,  eermen  aen 
d' ander  zijde  van  Salvador  kennis 
had  eeniger  onderhandeling  tuftchen 
Toledo  en  den  kolonel  Kijf  En  alzoo 
gingdeplaets,  na  dat  eenjaer  onder 

't  gebied  des  Ver eenigd en  Nederlands 
ftond,  wederom  aen  de  Spaenfche 
kroon  over  ,    by  meineedig  onge- 
fchiktheid  der  opper  hoofden  :  daer 
anderzints    genoezaem    houwbaer 
was:  alzoo  niet  alleen  demond-koft: 
tot  vijf  maenden  (trekken  konde; 
maer  ook  geen  mangel  leed  aen  eenig 
oorlogs  gereedfchap  of  volk  ,  welk 
ftijf  twee  duizend  gewaepende kon- 
de  uitmaeken.    Hier  quamby,  dat 

't jagt  de  Haes ,  uit  de  Hollandfche 
vloot  voor  af  gevaerdigt ,  tijding  bin- 

nen Salvador  bereeds  gebragt  had, 
wegens  de  magt  ,  die  uit  de  Neder- 
Jandfche  havens  tot  haerverfterking 
quam.  Maer defchepengehoorig tot 
de  vlagge  van  den  zee -voogd  Lam, 
als  ook  des  gezaghebbers  Boudewijn 
Henrinx  zoon,  zukkeSden  een  geruime 

tijd  door  tegenwinden,  eer  d'ankers 
konden  lichten.    Onder  de  middag- 

lijn kregenze  veel  zieken  en  ftilte  : 
zulx  eerft  den  fes  en  twintigfte  van 
bloeymaend  tot  de  bogt  todos  de  los 
Sanclos  inzeilden  :  zagen  eerlang  de 
Spaenfche    vlaggen   van    Salvadors 
wallen  waeijen  ,  en  vijftig  kloeke 

Eee  3  fchepen 
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fchepen  onder  de  (lormkatten  gekort 
leggen.  De  Nederlandfche  vloot, 
verdeelt  in  vier  flag-ordens,  beftond 
uit  vier  en  dartig  zeilen.  Lam  voerde 

de  vlagge  aen  de  hoogfte  braem- 
fteng.  Andries  Veron  liet  den  top  ftan- 
der  waeyen  op  de  groote  fteng  :  de 
onder-ammirael  Adriaen  Claes  zoon 

van  devoor-fteng:  en  de  vierde  dag- 
orde aen  de  mars-zeils  reede.  Men 

vond  geraedzaem  weder  zee  tekie- 
fen ;  doch  na  dat  eenig  tijd  om  de 
zuid  hielden  ,  bevonden,  hoe  de fter- 
keflroom  haer  afzette  na  de  droog- 

ten, op  de  weft  zijde  van  d'inwijk 
gelegen  :  weshalven  over  ftaeg  fmee- 
ten  na  den  vyand,  die  met  acht  en 
dartig  fwaere  fchepen  volgde;  doch 

keerde  eerlang  ftadwaerd,  end' Hol- landers wederom  zeewaerd.  Buiten 

geraekt  hielden  zuidelijk  ,  met  wei- 

nig vordering:  alzoo  d'Oceaen  zeer 
hol  fchoot,  en  de  fterke  tegen-ftroom 
haer  na  de  wal  dreef  :  liepen  voor  de 

rievier  Francifco  wegens  d' ondiepten 
geen  klein  gevaer.  By  mangel  van 

ververfching  ftierf  veel  volk  ,  en  't  ge- tal der  zieken  vermeerderde  dagelijx: 
zoo  dat  zommige  fchepen  haer  naeu 

welijx  konden  redderen .  't  Was  ge- 
vaerlijk  ,  met  zulk  een  fwaere  vloot 
op  lager  wal  langer  te  blijven.  Men 

vond  goed  d'inwijk  Trayciaon  aen  te 
doen.  Defe  is  gelegen  een  mijl  ten 
noorden  der  rievier  Monguapigape,a\- 
waer  een  fleene  rif  afftrekt  tot  voor 

Trayciaon  toe  :  't  rif  vloeid  onder  met 
hoog  water,  anders  leid  het  blik:heeft 
drie  openingen  ,  twee  voor  groote 

fchepen ,  't  noordelijkfte  alleen  voor 
klein  vaertuig.  d'Oceaen  breekt  hier 
op:  zulx  de  zeilen  by  alle  winden  vei- 

lig fchuilen.  't  Land  begroeyt  met 
kreupel-bofch  ,  heefteen  meir,  twee 
mijl  lang  en  een  vierendeel  breed. 
Aen  d'overzijde  lag  een  dorpjen  ,  by 
Portugeefen  en  Brafiliaenen  bewoond. 
De  Portugeefen  waren  gevlucht;  doch 
de  Brafiliaenen  hielden  fland,  niet 
zonder  vriendelijke  bejeegeningen . 
Men  vond  hier  dartig  kiften  zuiker 
in  een  hutte.  De  zee-voogd  Lam  bragt 

de  zieken  te  land:  en  d'hopmannen 
Boshuifen ,  Swart ,  Dijke ,  Stapels  en 
Uzeel  deeden  nu  en  dan  eenige  togten 

E  K 

landwaerd :  kreegen  ververfing  van 

oranje-appelen  en  verfcheide  hoorn- beeften.  Niemand  verrichte  meer  als 

't  jagt  Vosk  en :  welk,  hoewel,  flechts bemand  met  fes  en  dartig  koppen, 
voorde  Brafilfche  kuft  drie  fchepen 

veroverde :  een  uit  d'inwijk  todos  los 
Santos ,  vol  zuiker  en  tabak  ,  een  an- 

der van  Pernanhuco  met  de  zelve 

koopmanfchap,  behalven  de  huiden, 
bevracht,  en  een  derde  voerende  uit 

Madera  Spaenfche  wijn.  Op  den  eer- 
fte  der  oogft-maend  ftak  de  vloot  we- 

derom zee- waerd,  tot  groote  onftel- 
tenis  der  Brafilaenen :  als  die  den  Hol- 

landers tegen  de  Portugeefen  met  de 
wapenen  waeren  toegefprongen  :  op 
hoop  door  haer  voortaen  befchermt 
te  zullen  worden;  doch,  nuverlae- 
ten  ,  hadden  niet  te  wachten,  dan 

een  volkoomen  uyt-roeying.  Weshal- 
ven veele  verzochten,  met  de  vloot 

te  vertrekken.  Wegens  de  fchaersheid 
der  mond-koft  zijn  flechts  weinige 
ingefcheept.  De  vloot  buiten  geraekt 
wierd  verdeelt.  Ammirael  Veron  liep 

met  twaelf  zeilen  na  d'Africaenfche 
kuil.  Boudewijn  Henriks  zoon  behield 

by  zich  achtien  fchepen.  d'Overige 
keerden  met  den  zee-voogd  Lam 
t'huifwaerd.  En  aldus  fcheide  de  vloot 

van  d'ongelukkige  haven  Trayciaon  : 
alwaer  ftijf  zeven  honderd  Neder- 

landfche vlootelingen  ellendige  gra- 
ven vonden.  Boudewyn  Henriks  zoon 

ververfchte  aen  't  Caraibifche  eiland 
fan  Vincent ,  en  liep  voorts  wettelijk  ; 
wanneer  hem  een  ftorm  (de  winden 

liepen  in  vier  en  twintig  uuren  't  zee- kompas  rond)  diervoegen  flingerde, 

dat  de  groote  mail  gekerft,  de  gant- 
fche  vloot  veritrooyt,  en  'tfchipr/i/^ 
fingen  door  de  golven  aen  ftukken  ge- 
flaegen  wierd.  Voorby'teilandF/rgi» 
Gorda  geraekte  de  vloot  weder  by 

malkander,  en  omrrend  't  einde  der 
herfft  maend  voor  de  flad  loan  de  Por- 

to Rico.  Met  een  meer  als  mannelijke 
heldaedigheit  ftuift  Boudewijn  Henrix 
zoon  tot  de  haven  in  :  onaengezien  de 

enge  mont  met  een  fterkte  volmetael 
gefchut  beveiligt  leid.  Vinnig  fchoot 
de  fterkte ,  en  hy  bleef  niet  fchuldig. 

Ten  zy  de  droogten  't  landen  voor  de 
ftad  dien  dag  belet  hadden ,  zoude 

vry 
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vry  meer buit-bekoomen  zijn  ;  want 
ondertuiïchen    bergden    d'inwoon- 
ders  haer.  befte  goederen.    Met  het 

krieken  des  daegs  fprong  't  opper- 
hoofd nevens  acht  honderd  matroo- 

ïen  enkrijgs-knechten  te  land  :  trok 
ter  ftad  in  met  geflootene  geleede- 

ren ;  zonder  eenige  tegenweer :  plan- 

te  op  't  platte  dak  van  't  huis  der  ftee- 
voogd   de    prinfe  vlagge    :    befette 
fterk  alle  toegangen  :  floeg  de  wijn- 

vaten aen  ftukken,  dewijl  't  volk  haer 
verliep  in  drank  :  befchoot  van  de 

land-zijde  't  flot  met  drie  metaele 
ftukken  :  nam  de  reduit  in, gebouwt 
tot  bevryding  der  brugge  ,  welke  het 
kleine  eiland  ,  waer  op  Porto  Rko  leid, 

met  't  groote  vereensgt  :  maekte  by 
lichten  dage  een  ftorm-kat ,  waer  van 

hy  't  ftot  uit  fes  kortouwen  dag  en 
nacht  befchoot :  naderde  yverig  met 
twee  loop  graeven.    Over  dit  werk 
ftond  hopman  Thyene.  De  bevelheb- 

ber Ufeel  had  de  wacht  dicht  onder 

't  flot;  doch,  alzoo  't  volk  meeft  ziek 
was,  konde  weinig  vorderen  :  ja  de 
Spamaerds  uitgevallen,  gelijk  dagelijx 
deden,  floegen  elf  man  dood ,  nevens 
welke  fz/êr/ookfneuvelde.  Daer  la- 

gen nu  twee  toornen  van  't  flot  om 
verre  gefchooten  .De  vyand  zette 
defefchaededubbeldbetaelt  :  alzoo 
verfcheide    booten    der   Hollanders 
overviel  :  zulx  de  toevoer  het  flot 

niet  konde  af-gefneeden  worden. 
OndertuiTchen  verfmolten  de  bele- 
geraers  dagelijx  ;    onvoorzien  van 

oorlogs-gereedfchap  ten  beleg  ver- 
eifcht.  Te  meer  alzoo  't  fchip  Enkhui- 
fen ,  welk  veel  bus-poeder  en  foldae- 
ten  voerde ,  niet  voor  den  dag  quam. 
Boudewijn  Henrix  zoon  vind  dieshal- 

ven geraedzaem  den  aftogt  te  blae- 
fen. Hyfteekt  de  zeilen,onder  de  ftad 
gekort ,  en  Porto  Rico  zelf,  voor  welk 

de  flot-  voogd  Ioan  de  Haro  weigerde 
brand  -fchatting  te  betaelen,  aen  vier 
hoeken  liever  laey  in  brand.  Einde- 

lijk geraekten  alle  de  fchepen  in  zee; 

doch  diervoegen  van  'tgefchut  der 
fterkte  doornaegelt ,  dat  op  ly  m oe- 

ften fmy  ten,  om  delekkente  flop- 

pen, 't  Schip  Medenhlik  aen  de  grond 
vervalkn ,  bleef  den  vyand  ten  buit. 
In  de  kleine  haven  Sierra  Gordanzm 
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'tjagt  Wejl-kappel  een  bark  met  vier metaele  ftukken.  De  befchaedigde 
vloot  liep  binnen  de  weftelijke  bogt 
van  't  eiland  Porto  Rico  :  alwaerver- 
klutft  en  ververfcht  wierd.  Terwijl 
alhier  vertoefde  ,    zond  Boudewijn  „ 

Henriks  zoon  de  zeilen  Hefler  en  Jonas,  *'**  z°°» 
met  rijke  buitgelaeden,  na 't  vader- 

land. Door  herde  tegen-ftroom  zuk- 
kelde  de  vloot  een  geruime  tijd  on- 

der Porto  Rico,  benoodzaekt  aldaer 

te  keeren  binnen  d'inwijk  Francijco. De  Hollanders   deeden   verfcheiden 
iand-togten  ,  met  verlies  van  volk  : 
alzoo  deSpaenfche  uit  haer  voordee- 
lige  kreupel-boflchen  veilig  en  gewis 
treften.  In  'tmidden  van  louw- maend 
des  jaer  feftien  honderd  fes  en  twin- 

tig loopt  Boudewijn  Henriks  zoon  by 
noorden  Porto  Rico  na  Dominica  .-  en 
voorts  lanx  de  eilanden  Matinino , 

Luzia  en  d' uithoek  de  tres  Puntas , 
op  't  eiland  Margarita  aen  :  alwaer 
binnen  de  haven  moedig  uit-ftapt  en 
't  flot  by  de  land-zijde  beftormt.  Hy 
zelf  krijgt  d'eerfte,  nevens  vijftien 
metgezellen  ,  de  borft  -  weering  der 
flerkte  onder  de  voet.  De  Spanjaerden 
toe  gevioogen,  fneeden  haer  den  her- 

tred af.  Waerlijk  zy  zouden  alle  zijn 

neder-gehakt,  tenzy  d'  hopmannen 
Stapel  en  Eftienne  te  hulp  quamen ; 
want  de  Span  jaer  den,  haer  ziende  by 
't  bolwerk  op  -  klauwteren ,  ftooven 
te  rugge ,  na  dat  bereeds negen  van  de 
voornoemde    vijftien  hadden  afge- 
maekt,  onder  welke  de  hopmannen 
Vrk  en  Molkman.   De  bezettelingen 
fprongen  in  degraft,  en  ontfnapten 
meeft  alle.    De  weinig  gevangenen 

deeden  bericht :  hoe  de  weg  na  't  vlek 
landwaerd ,  by  Spanjaerden  bewoont, 
allenthalven    doorgefneden   en   ge- 
ftopt  was  met  gevaerlijk-fteekende 
heefters,  onmoogelijk  om  door  i te 
breeken .  Boudewijn  Henriks  zoon  voer- 

de de  buit  binnen  't  flot  gevonden , 
nevens  drie  metaele  en  vijf  yzere 
ftukken ,  te  fcheep  :  liet  de  fterkte 

op-fpringen  :  verbrande  alle  dehui- 
fen :  en  liep  na  d'haven  Muchina,aeti 
welken  de  benaeming  Port  Maurits 
toe-pafte.     Alhier  nam  hy  uit  een 
zout  panne  ,  behalven  een  grooten 
hoop  gedroogde  vifch  ,  twintig  laft 

zout: 
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zout  :  ververfchte  voorts  op  Janta 
Fe  : bezichtigde  A ves  ,  een laeg  eiland 

vol  hoog  geboomte  :  bequam  op  Bo- 

nayre  meer  als  twee  honderd  lamme- 
ren ,  meenig  rood- hout  en  pok-hout; 

en  voorde  kuft  een Spaenfch  fregat 

koftehjk  gelaeden  :  door-fnufïelde 
d' havenen  van  Hifpaniola  en  Jamaica: 
verviel  wederom  op  de  flrand  van 

Porto  Rico ,  omtren d  'teilandek  en  Mo- 
nd; alwaer  vier  Spaenfche  fchepen 

ontdekte,  van  welke  drie  met  rijke 

laedingnam,  en 't  vierde  verbrande. 
Hy  vong  op   den  grooten  Caiman 

meenigte  fchildpadden  en  krokodil- 
len :  verooverde  een  nieuw  fchip  tuf- 

fchen  de  kleine  zand -eilandekens 
Caios  voor  Cuba  en  een  bark  :  waer  uit 

kondfchap  kreeg,  dat  de  vloot  van 
d' Honduras ,  als  ook  uit  Nieuw-Spanje, 

dagehjx  tot  Havana  verwacht  wier- 
den. Liep  voorts  binnen  d'  haven  de Cabannas  ,  alwaer  een  nieuwe  nagel, 

groot  honderd  lallen ,  bemagtigden, 
en 'te  land  veel  planken  en  timmer- 

mans gereedfchap  :  flapte  met  zeven 

honderd  vlootelingen  aen  de  ooft- 
zijdeder  haven  uit  :  trok  lanx  een 

fmalle  gebaende  weg  een  mijl  te  land- 
waerd  :  vond  aen  't  einde  een  loo- 
pende  beek ,  beemden  vol  vee  en  een 
vlek.    't  Volk,  gewaerfchouwt  door 
d'honden,  liep  weg.  De  vlootelingen 

kreegen  hier  overvloedige  verver- 
fching  ,  meer  als  twintig  duizend 

oranj  en -appelen ,  veel  limoenen ,  ba- 
nanas,  verkens,  kalveren  en  gerookt 

fpek  :  en  verbranden  voorts  't  vlek. Zedert  vielen  voor  Havana  in  haer 
handen  een  Spaenfche  bark,  als  ook 
een  fchip  vol  timmerhout,  noch  een 
bark  gelaeden  met  twaelf  honderd 
hoenders  ,  een  fwaere  couchenille- 

kift,  geld  en  kraemery ,  noch  een  zeil 
voerende  levende  fchildpadden  ,  en 
een  ander  vol  zout,  gedroogde  vifch 
en  eenige  koopmanfchap .    Terwijl 
de  vloot  voor  Havana  kruilte ,  flierf 

't  opperhoofd  Boudevoijn  Henrix  zoon, 
een  man  dien  het  niet  ontbrak  ,noch 

aen  onverzaegde  dapperheid ,  noch 

aen   wijs  beleid.     Zedert    voerde 
Adriaen  Claes  zoon  de  vlagge  ;  doch 

alzoo  't  volk  onderling  overhoop  ge- 
raekte  over 't  verdeden  derleef-togt, 

welke  fchaerfch  begon  om  te  komen, 

liep  alles  in  't  wilde.  De  matroofen 
ftonden  op  tegen  de  bevel-hebbers: 
zy  hadden  lang  genoeg  gezukkek  : 
konden  niet  wachten  na  de  vlooten 

uit  Nieu- Spanje  noch  d'Honduras.'Men wend  dan  de  ftevens  t'huifvvaerd: 
alwaer  eindelijk   binnen    Texel  de 
Maes  en  op  de  Zeeuwfche  ftroomen 
de  reddeloofe  fchepen  in  vielen.  Te 
vooren  is  verhaeld  ,  hoe  de  vloot 

(die  te  laet ,  tot  hulp  van  de  ̂ zd  Sal- 
vador ,  by  d  Hollanders  o  ver-  gegeven , 

aen-quam )  haer  driezints  verdeelde. 
Achtien    zeilen   behield   Boudewijn 
Henriks  zoon  :  twaelf  bleven  by  de 

vlagge  van  d'  ammirael  Andries  Veron: 
dewelke  over  (lak  na  d'Africaenfche 
inwijk  Sierra  Leona;  alwaer  ter  reede 
vondden  zee- voogd  Ioan  Dirks  zoon 
Lam  met  drie  fchepen  ,  die  meer  als 
twee  maenden  hier  zukkelde,  we- 

gensziekte  der  vlootelingen.  Deko- 

ning  Frambore  vergunde  aen  d'am- miraelen  Lam  en  Veron  vryejagt,  en 

voorts  zoo  veel  oranje  -  appelen  en 

limoenen,  als  tot  ververfching  noo- 
dig  hadden.  Het  afgematte  fcheeps- 
volk  geraekte  eerlang  hier  wederom 
ter  been,  en  maekte  diervolgende 

zeil.  Zy  voerden  onder  andere  van 
Sierra  Leona  een  baviaen,  welke  tot 

verwondering  toe  de  gedaente  van 

een  menfch  uitdrukte,   't  Beeft  had 
'tlicchaem ,  handen  ,  oogen ,  ooren, 
voeten  en  gebaerten  eens  menfch  : 
dronk  tabak  onder  't  boots-volk  : 
maekte  kinds-gehuil,  wanneer  gefla- 

gen  wiert.  De  in  woonders aen  «Sim*** Leona,  alwaer  deie  wanfchepfels  in 

meenigte  door  de  boffchaedjen  loo- 

pen,  gelooven  :  dat  de  zielen  der  af- 
gefturvenen  in  defe  baviaenen  woo- 
nen.  De  geleerde  Ioan  de  Laet  getuigt 

in  fijn  jaerlijx  Verhael  van  de  ver- 
richtingen der  Weft-Indifche  maet- 

fchappy  :  hoe  een  wijfje  van  zulke 
baviaenen  gezien  heeft ,  welk  gevvo- 
nelijke   maenftonden   kreeg.     De 
vloot   liep   voorts  ten  anker  voor 
Commany.  Aen  Poauena landen  twaelf 
honderd   vlootelingen  ,    benevens 

honderd  en  vijftig  Negers  .   Andries 
Veron  en  Arend  Jacobs  zoon  voerden 

dit  heir  na  't  Hot  del  Mina.  Men  vaer- 
digde 
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digde  voor  uit  een  bende  onder  Hans 
Grijf,  om  den  uitval  der  bezettelin- 
gen  te  fluiten.    De  bende  vermoeyd 
en  dorftig  leide  haer  dicht  onderde 

fterkte  ter  neder.  d'Een  zocht  water 

end'anderzoog  tabak:  't  geweer  lag hier  en  daer :  de  bevel-hebber  bezich- 
tigden van  een  naeftgelegen  heuvel 

de  gelegendheid  der  fterkte  del  Mi- 
na. Wanneer  onvoorziens  twee  hon 

derd  Negers  het  verftrooide  heir  op 
het  lijf  vielen  ,   met  een  raezende 
verwoedheid  :te  meeralzoo  de  Por- 

tugeefen  op  ieder  kop  van  een  ver- 
(laegen  Hollander  een  groot  ftuk  geld 
hadden  gezet.    Nooit  liet  een  lee- 

ger  het  Hechter  leggen,  't  Wierd  ge- 
jaegt  als  weerloofe  kinderen,  en  ge- 
flacht  gelijk  lammeren.  d'Ammirael 
Veron  fneuvelde  nevens  alle  de  hop- 

mannen over  de  foldaeten.  Binnen 

korten  tijd  waeren  afgemaekt  vier 
honderd  een  en  veertig  koppen.  En 
tenzy  het  opperhoofd  Arend  Jacohs 
zoon  wel  hadgeftaen  met  de  inboor- 

lingen van  Commany ,  werwaerds  het 
geflaegen  heir   vluchte  ,   niemand 
zoude  dien  Moedigen  dans  zijn  ont- 
fprongen  ;  want  de  trouwloofe  Afri- 
caenen  zijn  gewoon  ,  geen  vriend- 
fchap,  inziende  ,   de  overwinnaers 
by  te  fpringen.   Veron  had  vier  fche- 
pen    dicht  onder    del  Mina  geleid, 
die  met  fchieten  weinig  vorderden : 
alzoo  de  kogels  tegen  het  Hot ,  ge- 
bouwt  op  een  fleen-klip ,  ( uit  wel- 

ke de  muuren  ten  deele  gebikt  zijn  , 
en  ten  deele  met  diergelijke  groote 
fteenen  op -getrokken)  af- fluiten. 
Maer  de   vier  fchepen  ,    verkon d- 
fchapt  defer  ellendige  toefland ,  zak- 

ten na  Commany  :  bergden  de  over- 
geblevenen uit  de  nederlaeg  :    en  f 

keerden  ,  nevens  de  andere  elf  zei- 1 

len  ;  te  huifwaerd.   Terwijl  de  togtj 
defer    vloot    aldus   ongelukkig  af- 

liep ,    taekelde    de    Weft-Indifche 
maetfchappy  toe  ,  op  het  begin  des 
jaers  feflien  honderd  fes  en  twin-( 
tig  ,   negen  groote  fchepen  en  vijf 
jagten ,  onder  het  beleid  van  Pieter 
Pieters  zoon  Hein :  ten  einde  zich  ver- 

voegde by  de  kruifende  vloot ,  met 
welke  Boudewijn  Henriks  zoon  op  de 
Spaenfche  zeilen  uit  Nieuw -Spanje 
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en  de  Honduras  pafte,    'tjagt  deVos  tT?itvan 
had  de  voortogt,  om  de  komft  van  v£gtde Pieter  Hein  aen  Boudewijn  Henriks- 

zoon  te  boodfchappen.    't  Geraekte 
op-het  einde  van  bloeymaend  voor- 
by  de  eilanden    Dominica  ,    Guada- 
lupe,  Nieves  ,  Chrittojfel ,  en  zedert 
lanx  fanta  Cruz  ,   alwaer  ter  zuider 
kant  geen  reede  konde  vinden,  we- 

gens de  klippen.  Van  Mona  flak  het 
over  na  de  vafte  kuft  :   ontdekte 
hier  ,  zeven  mijl  ten  wellen  Cara- 
kes,  hoog -gehakkeld  land,  welker 
bergen   boven   de   wolken   uitflae- 
ken :  zette  voorts  na  de  uithoek  Cal- 
dera  ,  de  eilanden  Mar  aar  et  a  en  Co- 
cbe,  op  welk  laetft  veel  bokken  be- 
quam  ,    niet  zonder  verkes  van  fes 
man,  by  de Spanjaerden  en  Indiaenen 
ontzielt.  Ondertuftchenliep  de  atn- 
mirael  Pieter  Hein,  in  het  begin  van  rogtvm 
hooy-maend  ,  dichtten  zuiden  van  ?«*»\h«»s 
Barbados ,  een  eiland  tamelijk  hoog , 
bergachtig  en    vol   kreupel -bofch. 
'tDiep-lood  bereikte  zelf  dicht  on- 

der de  wal  geen  grond.  Bezichtigde 
voorts  Matinino  ,    wiens  verheeve- 

ne   heuvelen  ,   met  dicht  geboomt 
bezet,  de  wolken  dekten.  DeOceaen 
fpoelt   hier    over  een    klippige  en 
fchorreboodem.  Niet  min  diep  ver- 
fchuild  de  grond  op  de  reede  van  Do- 

minica ,  alwaer  Pieter  Hein  geen  an- 
dere ververfching  bequam,  als  zeer 

zoet  wateren  een  vrucht fwij mende 
na  onrijpe  druiven  ,  welke  wiefch 
aen  een  rond-geblaederde  boom: 

't  zap  genas  den  fcheurbuik.  Op  Gua- 
dalupe  geflapt ,  vond  in  't  bofch  een 
canooe,  zeven  vademen  lang  en  een 
breed  ,  gehouwen    uit  een  boom. 

d'Eilanders,  gefchikteen  welgefcha- 
pene   menfchen  ,   gingen   moeder- 
naekt  ,  en  verontfchuldigden  haer: 
dat  geen  meer  ververfching  konden 
toebrengen,  teroorzaek  de Franfche 
en  Engeljche  van  Chrifloffel   onlanx 
haer  hutten  en  hooven  hadden  ver- 

woeft.    Onder  Mona  quam  'tjagt  de 
Vos  by  de  vloot  ,  met  bericht ,  dat 

geen    tijding   van    Boudewijn  Hen- 
riks zoon  elders  had  konnen  krij- 

gen .     Weshalven    Pieter  Hein  ge- 
raedzaemft  vond  lanx  de  zuid-kuft 

van  Hijpaniola  te  loopen  ,  met  eera 
Fff  wijd- 
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wijd-verfpreyde  vloot,  die  onder  de 

groote  Caïman  weder  zoude  te  zamen 

komen.  Onder  't  hoofd  de  Corrïentes 
verviel  een  Spaenfch  jagt  met  falfa- 
parilla  in  fijn  handen  ,  zedert  noch 
een  tweede  met  zout  en  vifclr  op  de 

droogte  voor  Cotoche ,  voor  d'uithoek Antonïo  een  fluit  voerende  talk  en 

huiden  ,  en  ter  zelver  plaets  noch 

twee  fchepen  rijkelijk  geballaft.  Uit 
degevangenen  kreeg hy  kondfchap : 
hoe  de  vloot  van  Nieuw-Spatje  voor 
een  maenduit  de  haven  IoandeUlva 

de  ankers  lichte  na  Havana :  zulx  bui- 

ten twijfel  aldaer  bereeds  was  aen- 
gekomen.  Pieter  Hein  dieshalven  zet 
na  Tortugas ,  op  hoop  of  noch  eenige 

traege  zeilen  uit  de  achter -hoede 
konde  affnijden.  Voor  de  uithoek 
de  Florida ,  alwaer  het  dikwils binnen 

een  gootehngs  fchoot  twintig  vade- 
men droogt,  ontdekte  hy  zeven  zei- 

len ,  en  genaedert  meer  als  veertig. 
Indien  de  vloot  van  Boudevoijn  Hen- 

riks zoon  met  Pieter  Hein  vereenigt 

was  geweeft,  die  dag  had  V  Vereenig- 
de  Nederland  een  onwaerdeerlijke 

fchat  veroovert.  Doch  was  onge- 
raedzaem  met  zoo  kleine  magt  zulk 
een  vloot  aen  te  taften :  welke  dies- 

halven on  verhindert  voort -zeilde. 
Pieter  Hein  zette  dicht  lanx  Flori- 

da ,  alwaer  drie  canooen  met  fchrik- 

kelijke  mannen  aen  fijn  boord  qua- 
men.  .  't  Gantfche  licchaem  moeder- 
naekt,  was  veelvervigbefchildert :  al- 

leenlijk voor  de  fchaemelheid  hing 

een  matje ,  uit  boombaften  gevloch- 
ten :  achter  flingerde  een  lange  quafb 

hadden  geen  koopmanfchap  als  gom- 
me  van  Ideine  waerde.  d 'Hollanders 
namen  hier  een  Spaenfch  fcheepjen 

met  zeene-bladeren  en  eenige  pon- 
den ambergrijs.Maer  dewijl  de  ziekte 

handover  hand  onder  haer  toenam, 

fmeten  't  over  ftaeg,  en  liepen  ten  an- 
ker in  Sierra  Leona.  Tot  het  uitgaen 

van  louw  -  maend  des  jaers  feftien 

honderd  zeven  en  twintig,  ververfch- 
tenze  alhier.  Thans  worden  de  fte- 

ongebocrde  vens  gewend  na  Brafil.  Opdefetogt 
heiden-daed  achterhaelde  Pieter  Hein  een  fchip van  Vieter  .  1      i     i  r  1  J       J 
Hein:  van  Madera ,  met  anderhalf  honderd 

pijpen  wijn  en  rijke  ftuk-goederen : 
ftoof  voorts  'm  ,  niet  zonder  onge- 

Schrikke 

Itjke  men- 

jchen. 

hoorde  held-daedigheid ,  tot  d'inwijk 
todos  los  Saniïos ,  tegen  al  het  gefchut 
der  flerkten  en  ftorm  katten  van  de 
ftad  Salvador.  Dartig  fchepen  lagen 
dicht  aen  de  wal  gekort ,  befchut  van 
de  ftorm-katten  en  fterkten.  Hy  ech- 

ter zet  midden  tufTchen  den  Portu- 

geefchen  ammirael  en  onder -zee- 
voogd  :  fchiet  den  laetften  te  grond: 
dwong  den  anderen  tot  overgeven. 
De  fchepen  Hollandia  en  Gelria  taften 

de  overige  zeilen  aen:  uit  welke  eer- 
lang het  fcheeps-volk  buiten  boord 

fprong.  Voorts  quamen  de  gemande 
booten  af ,  ( onaengezien  de  vyand 

haer  duizend  en  duizend  kogels  toe- 

joeg uit  gefchut  en  hand-bufTchen  ) 
en  haelden  twee  en  twintig  Portu- 
geefche  fchepen  van  de  wal.  Binnen 
drie  uuren  was  het  gantfche  werk  be- 
fchikt.  De  overwinning  ftond  den 

Hollanders  op  vijftig  dooden  ,  behal- 
ven  de  gequetften  ,  onder  welke  de 
ammirael  met  een  kogel  door  de  flin- 

ker arm  gefchooten ,  en  defcheenen 

met  een  fplinter  verwond.  Ookraek- 
te  fijn  fchip ,  nevens  Ge Iria,  byfpring- 
ty  op  de  bank  ,  beide  ten  deel  van 
het  vyands  gefchut.  Gelria,  meer  als 

feftigmael  doornaegelt  ,  wierd  ein- 
delijk driftig ;  maer  het  ammiraels 

fchip  ,  tot  een  wrak  gefchooten, 
konde  onmoogelijk  vlot  koomen: 
waerom  aen  brand  geftooken  is.  Dit 

ongeluk  ging  niet  alleen,  't  Schip  de Oranje-boom ;  fprong  met  vijf  en  feftig 
man  in  de  lucht  -.  veertien  ,  ellendig 

verzengt ,  wierden  gebergt.  d' Am- 
mirael zond  na  'tVereenigde  Neder- 

land de  fchepen  Jant  Peter ,  de  Hoop , 
Nolira  Sennora  de  la  Viitoria  en  de 
fwarte  Leeuw  ,  behalven  de  huiden , 

zilver  ,  goude  kleinoodjen  ,  ko- 
toen en  tabak  ,  meert  gelaeden  met 

zuiker  :  welke  ,  aldaer  gelukkelijk 

aengekoomen  ,  den  ftaet  der  Weft- Indifche  maetfchappy  niet  weinig  de 
moed  deed  wakkeren.  Zedert  nam  j 
Pieter  Hein  twee  fchepen  met  flaven 

van  Angola  :  welke  ,  alzoo  de  ftee- 
voogd  van  Salvador  niet  wilde  lof- 
fen ,  en  ten  laft  der  vloot  lagen ,  op 

Taperica  te  land  gefmeeten  zijn.  Den 
laetften  der  lentemaend  verliet  Pie- 

!  ter  Hein  de  inwijk  todos  de  los  Santos : I  liep 
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liep  voor-by  Morro  Pahlo  in  't  eilan- 
deken Paejch-avond,  en  met  hard  we- 

der boven  de  beruchte  ondiepten 

Ahrolhos.  Voor 't  hoogeland  tuflchen 
't  hoofd  Frio  en  rievier  de  lener  o ,  ont- 

dekte hy  twee  zeilen,  welker  een  ,met 
zuiker  gelaeden,  genoomen  wierd: 

't  andere  ontdonkerde.  Hy  ftuurde 
voorts  tot  debogtige  droom  Spiritu 

Sanfto'm  :  groef  putten  op  d'  eilande- kens ,  welke  de  rievier  maekt ,  om 

verfch  water  te  krijgen:  dewijl  't  geen- 
zints  veilig  was  op  de  kuft  ter  weder- 

zijde ;  want  d' inboorlingen  vinnig 
fchoóten  uit  de  kreupel -boffchen. 

Vordersliet'tftedeken  Spiritu  Sanïïo verfcheide  brandende  vlotten  met  de 

vloed af-drij ven,  omd'Hollandfche 
vloot  aen  te  üeeken;  do«h  alzoo  licht 

geblufcht  wierden ,  bragten  geen  on- 
gemak toe.  Alhier  verviel  een  karveel, 

tot  Lishon  gelaeden  met  wijn  errftuk- 
goederen,  in  handen  van  Pieter  Hein. 
Defe,  wederom  onder  zeil geraekt, 

verdeelt  fijn  vloot  driezints.  d' On- 
der-ammirael  Cornelis  Cornelis  ~zoon 

Oole  behield  drie  fchepen  ,  om  te 
kruifenvoor  de  rievier  laPlata.  Hen- 
rik  Befl  had  eên  fchip ,  jagt  en  karveel, 
om  de  mond  derftroom  Iener.oyta.Qi 

te  nemen.  De  zee-voogd  zelf  voerde 
vier  fchepen ,  drie  jagten  en  een  bark 

na  d'  inwijk  todos  de  los  Sanflos  :  al- 
•  waer  twee  fchepen  nevens  de  fterkte 
Tapezipe  lagen  ,  dicht  aen  den  oever. 
Gefwind  roeyen  ettelijke  bemande 
booten  derwaerds:  haelen  een  goede 
buit :  en  fleeken  voorts  de  twee  fche- 

pen in  brand.  Uiteen  genoome bark 

kvecg*Pieter  Hein  bericht ;  hoefesge- 
"  laede  fluiten  in  een  kreek  van  de  rie- 

vier Tapezipe  opwaerds  haer  verdui- 
flerden  voor  de  Hollanders.  Men 

vaerdigt  terftond  ettelijke  booten  af 
op  kondfchap.  Defe  vonden  in  de 
mond  der  ftroom  een  kloek  fchip  van 
volk  verlaeten,  en  een  half  mijl  ver- 

derfes Portugeefche fchepen, die  ver- 
der op-korteden.  Zy  roeyen  dan  te 

rugge  ,  en  brengen  tijding  aen  den 
ammirael :  die  des  anderen  daegs  op 

't  jagt  de  Vos  overtreed  ,  en  nevens 
twee  andere  zeilen  en  ettelijke  boo- 

ten tot  de  rievier  invaert.  De  fluiten 

waeren  hooger  aen-gezeilt,  en  onder-  i 
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|  tuflchen  gefterkt  met  ander-half  hon- 
derd foldaeten  ,  onder  't  beleid  van 

hopman  Padilha.  De  Portugeefche  on- 
der-zeevoogd  was  in  d'acfuer-hoede : 
die  ,  zoo  haeft  d'Hollandfche  booten 
vernam  ,  dapper  met fchrootfchoot: 
zulx  de  booten  begonden  af  te  zak- 

ken, 't  Werk  zoude  vruchteloos  zijn 

uitgevallen,  ten  zy  d'ammirael  't  volk 
geweldiger  hand  aendreef,omden  on- 
der-zeevoogd  te  beftormen.  De  man- 
ntlijke  moedigheid  gelukte  ;  want 
d' Hollanders  vermeetterden.  het  fchip, 
en  floegen  alles  dood.  Dit  voorbeeld 
verbaefde  de  twee  naefte  zeilen:  wes- 

halven'tvolk  na  landfwom,  en  haer 
koflelijke  laeding  ten  beften  gaf.  Den 
verwonnene  flond  de  nederlaeg  op 
meer  als  ander-half  honderr  man:  den 
overwinnaers  op  vijftien.  Hooger  aen 
lagen  noch  drie  fchepen ;  maer  de  rie  • 

)  vier  liep  aldaer  met  laeg  water  droog, 
en  diervoegen  naeuw:  dat  de  boomen 
van  d'eene  oever  tot  d' ander  kon- 

den reiken.  Pieter  Hein  dan  vond  ge- 

raedzaemft 't  vordere  vervolg  teftae- 
ken ,  en  de  drie  prijfen  af  te  brengen: 
waer  toe  werks genoeg  vond;  want  de 

Portugeefen  hadden  wed  er-zij  ds  den 
mond  der  rievier  Tapezipe  befchanft, 
en  meteen  gezonken  fchip  geflopt. 
Hein  zelf  dan  voer  derwaerds  :  ftak 

't  gezonken  fchip  by  laeg  water  in 
brand ;  en  keerde ,  bewaerd  voor  dui- 
zende  kogels  ,  ongequetft  tot  de 
vloot.  Hy  belafte  vorders ,  datmen 

op-boegzels  maeken  zoude  van  de 
verooverde  huiden  ,  romdom 't  jagt 
de  Vos ,  de  pinas  ,  't  karveel  en  de  boo- 

ten :  om  tegen  musket-koogels  vry  te 
ftaen  :  te  meer  alzoo  de  fchepen  uit 
de  enge  en  drooge  rievier  niet  anders 
alsmetwerp-ankers  konden  werden 
uitgebragt.  Ondertuflchen  lag  Sal- 
vadors  ftadvoogd  met  een  merke- 

lijk aen-tal  bezettelingen  en  burgers 
achter  de  voornoemde  befchan- 
fing,  niet  twijfelende  :  of  zoude  nu 
wraek  nemen  over  de  fchaede,  ge- 

leeden by  Pieter  Hein  .  Defe  quam 
eindelijk  af  :  haelde  de  verooverde 

fchepen  metfchoot-vryebooten uit: 
ja  lofte,  diervoegen 't  gelchut   van 
de  koe-brugge  op  't  jagt  de  Vos,  rond- 

om   op  gezeide   wijze   befchanft, 
Ff  f  2  dat 
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dat  in  's  vyandsborft-  weering  fchoot. 
Omtrent  midden  des  zoomer-maend, 
nam  hy  de  geroofde  goederen  voor 
Sahadors gezichte  over:  ahvaer  ze- 

ven Nederlandfche  zeilen  ,  uit  ver- 
fcheide  oorden  ,  zich  by  hem  ver- 

voegden. Den  veertienden  van  hooy- 
maendgingenze  alle  zeil.  Onder  No- 

ronho, ken  baer  aen  een  berg,  die  de 
gedaente  van  een  toorn  vertoont, 

quam  by  de  vloot  Cornelis  Oole,  de- 
welke zonder   verrichting  had  ge- 

kruid voor  la  Plata :  en  geraekten  ge* 
lukkig  binnen  Texel  en  deMaes,  met 

een  prijs  vol  zuiker ,  tabak  en  brafi- 
lien-hout,  inhaer  handen  vervallen, 
zedert  't  eiland  Noronho   verlieten. 

Terwijl  Pieter  Hein  de  voor-verhael- 
de  helden-ftukken  verrichteden,  lich- 

te Thomas  Sickes ,  by  de  Weft-Indifche 
maetfchappyafgevaerdigt,  uit  Texel 
d'ankers  van  twee  zeilen  :  vond  by 
fant  Vincent  een  Spaenfch  fchip  ,  tot 

't  water  toe  afgebrand :  haelde  een 
Poortugeefche  fluit  vol  flaeven  van 
Angola  onder  de  kiel  door :  boorde 

nevens  d'inwijk  todos  los  Santos  een 
bark  in  de  grond ,  waer  uit  eenige  pot- 

ten oolie  en  ftukken  ly  waed  bequam : 
nam  voor  Pernanhuco  een  karveel,  met 

honderden  tachentig  pijpen  wijn  ,  en 
zedert  een  rijk  fchip  vol  zuiker  en 
huiden  :  joeg  noch  een  ander  tegen 

ftrand  van  d'uithoek  Auguflijn.  Doch 
Sickes ,  door  driefchepen uïtTexelen 
vierverooverde  zeilen  gefterkt,  liep 
met  vier  na  todos  los  Santos:  twee  an- 

dere fchepen  zouden  kruifen  voor  de 
uithoek  Auguflijn  ,  en  twee  andere 
ten  noorden  Pernanhuco.    Aen  't  ei- 

land Noronho  moeften  alle  een  maend 

op  elkander  wachten.  Na  veel  onge- 
maks  keerden  t'huifwaerd  met  rijke- 

lijk gelaeden  prijfen,  die  den  togt  tien 
dubbeld  goed  maekten.   De  buit  gaf 
moed.De  Zeelandfche  kamer  bragt,in 

't  begin  des  jaers.  feftien  honderd  ze- 
ven en  twintig ,  drie  fchepen  toe ,  on- 

der 't  beleid  van  Henrik  Lucifer.  V 'oor 
Vliffingen  't  anker  lichtende  ,  wende 
lanx  Africa  na  de  rievier  d 'Amazones, 
en  van  d 'Amazones  noord  noord-weft, 
tuffchen  yzelijke  donder-flaegen  en 
fwaere  regen  ,  na  de  ftroom  Wiapoco  : 
om  aldaer  een  volk-planting  te  mae- 

ken.  De  rievier  met  floepen  opvae- 
rende ,  geraekte  des  nachts  by  twee 
leedige  huifen  ,  aen  een  plaets  ge- 
naemt  Wacogenive .  Men  oordeelde 
de  gelegendheid  alhier  bequaemten 
gezeiden  oogmerk  :  weshalven  te 

land  gevoerd  wierd,  't  geen  uitZ^- landsoot  de  nieuwe  bevolkers  dien- 

ftig  was  geoor  deelt.  Terwijl  ieder  alle 
vlijtaenwende,om  hutten  te  bouwen, 
is  een  Neger  gevangen  ;  die  gevraegt, 

waerom  d'ingezeetenen  uit  verbaefd- 
heid  vluchteden,  bericht  gaf :  zulxte 
gefchieden  uit  een  quaede  gewifle; 
want  over  ettelijke  jaeren  quamen 

een  bark  en  twee  floepen  metChri- 
ftenen  van  de  rievier  d 'Amazones  her- 
waerds ,  dewelke  op  Wacogenive  dar- 

tig  dagen  hifis  hielden ;  doch  onvoor- 
ziens by  de  inboorlingen  wierden 

dood  -  geflaegen  ,  uitgezondert  drie, 
die  noch  te  lijve  waeren.  Lucifer  had 
drie Indiaenen nevens  eenvrouw bin- 
nens  boords ;  dreigde  alle  aen  kantte 

helpen  ,  ten  zy  de  voornoemde  ge- 
fpaerdete  voorfchijn  bragten.  Des  an- 

deren daegs  quam  een  Duitfcher  :  uit 
welke  weinig  befcheid  kohde  krij- 

gen ,  alzoo  fijn  moederlijke  tael  ten 
meerderen  deele  had  vergeeten.  Ein- 

delijk fprak  ook  de  twee  andere.  De 
oudfte  Joan  Hendriks  zoon  verhaelde : 

hoe  voor  een  geruime  tijd  de  Portw 

geefen  in  groot  getal  vielen  op  de 

volkplanting  aen  de  rievier  d Amazo- 
nes ,  geleid  door  hopman  Oudaen . 

Dek  vocht  een  halve  dag  mannelijk ; 
maer,  temetsverfwakt,  zakte  na  fijn 
bark,  en  voer  in  de  kreek,  alwaer^ 

Engelfche  woonden .  De  Portugeefen 

volgden  in  canooen ,  en  maekten  Ou- daen en  dEngelJche  af.  Ses  en  veertig 
man  ontfnapten  met  de  bark,  onder 
't  beleid  van  luitenant  Pieter  de  Brui- 
ne  na  de  ftroom  Wiapoco.  Drie  dagen 

hieldenze  alhier  huis,  wanneer  de  far- 
jant  Matruit  den  luitenant  de  Bruine 
verraedelijk  doorfchoot.  Zedert  ver- 

deelden de  gevluchte  in  vier  tr oppen. 
Maer  d'inwoonders,  om  zich  defer 
vreemdelingen  te  onclaften,  maekten 
haer,  niet  zonder  vriendfchapsfchijn, 
door  den  drank  yernau  dronken  ,  en 
vermoorden  de  fmoos- dronkene. 

Niemand  bleef  te  iijfjdanhy  loan  Hen- 
riks 
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riks  zoon ,  nevens   twee   Duitfchers. 

't  Misdrijf  wierd  wel  by  Lucifer  ftraf- 
waerdiggekeurt:  doch  alzoo fijn  laft 
medebragt ,  de  landzaeten  doormin- 
zaemebejeegeningentelokken,heeft 

hy  voor-bedachtehjk  hetmoordaedig 
fchelmfluk  verfchoont.    Men  bouw- 

de vorders  een  drie-puntige  fterkte 
nevens  de  rievier  Wiapoco  ,  op  een 
hoogte  ,  acht  vademen  boven  den 
oever  :  om  de  vaert  der  floepen  te 
beletten.  Na  dufdaenige  verrichting 

bezocht  Lucifer  't  eiland  Blanca  ,  al- 
waer  drie  honderd  bokken  vong ;  en 
voorts  de  bogt  Honda  ,  alwaer  d'in- 

woonders  ',  ftout  ,  fterk  ,  lang-ge- baerd  en  met  koopere  ringen  door 
d'ooren  ,   veel  genot  trekken  van 
een  treffelijke  zout-panne.   Lucifer, 
uit  Honda  weder  onder  zeil  geraekt, 
ontmoete  drie  jagten ,  by  de  kamer 
tot  Amfterdam  toe  geruft.    Voor  Cor- 
rientes   fcheide    Dirk    Simons  zoon 
van  Uitgeeft  met  vier  fchepen  zette 
ftreek  op  d'  uithoek  ƒ?#/  Anton  :  al- 

waer een  rijk  fregat  met  meel,  zijde 
en  (luk -goederen  verooverde.    Hy 
had  nu  Cuba  ontrend  de  rievier  Poroos 

in'tgezicht,  en  te  gelijk  twee  kofte- 
lijke  galjoenen  van  Honduras.   Drie 
jagten  wierpen  den  Spaenfche  onder- 
ammirael   aen    boord  :  welken  de 
Spaenfche  zee  voogd  te  hulp  quam: 
De  Leeuwinne  wierd  tufïchen  de  twee 
galjoenen  beklemt  :  zulxvry  wat  te 
doen  viel.   d'  Hollanders  zochten  te 
enteren;  doch  konden  uit  haerlaeg 
vaer-tuig  niet  op-klauwteren  tegen 
de  hooge  galjoenen.  Ook  ftaeken  de 
Sfanjaerden  zeer  geweldig  met  pie- 

ken.   Doch  zoo  haeft  de  Holland- 

fche  handgranaeden  op  den  overloop 
ruimbaen  maekten ,  beklom  Uitgeeft 
den  onder  zeevoogd  :  blufchte  den 
brand  van  des  zelfs  fchip  :  en  fleepte 
het  weg.     d' Ammirael  wel  bezeilt 
bergde  zich  met  de  vlucht.    Uitgeefl 
aldus  verrijkt,  keerde  tehuiswaerd. 

't  Jagt  de  Bruinvifch  vermeefterdein 
Cayos  een  bark  vol  huiden  en  kana- 
fters-tabak :  liep  voorby  Havana  :  en 
verftond  uit  de  gevangenen  Spanjaer- 
den  :  hoe  'tgrootfte  flot  aldaer  om. trend  honderd  metaele  flukken  en 
veertig  bus-fchietershad  :  'tkleinder 
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ten  wellen  van  de  haven  weinig  min- 
dergefchuten  bus  fchieters.  De  der- 

de fterkte  was  voorzien  van  zeventig 
halve  kortouwen.    Binnen  de  ftad 
woonden  drie  duizend  burgers,  die 
in  tijd  van  nood  de  wapenen  voerden. 
J ooft  lans  zoon  en  Claes  Henrixzoon   R^ebuit 

voerde  ieder  een  jagt  :  namen  voor  g^f /_ Pernanhuco  een  fchip  van  Lisbon ,  voe-  bekomen, 
rende  meel,  zout,  wijn  en  dartig 
monniken  :  zedert  een  fluit  met  fes 
honderd  Negers ,  een  bark  vol  zout 
en  yzer,  een  jagt  met  wijn  gelaeden, 
en  een  fregat  metzuiker,  brafilien- 
hout  en  tabak.    Voor  Itamericawer- 
ooverdenze  noch  twee  prijfen  ,   en 
keerden  met  zoo  rijke  buit  na  Texel. 
De  Weft-Indifche  maetfehappy ,  ge- 
ftijft  met  de  roof  der  vyanden ,  tae- 
kelde  wederom  twaelf  fchepen  toe , 
onder  't  beleid  van  pieter  Adriaens 
zoonlta,  in  't  begin  des  jaersfeftien 
honderd  achten  twintig.  Defe vloot 
liep  voor  Blanca  ten  anker.  Dit  eiland 
grimmeltvan  bokken  :  de  grond be- 
ftaet  uit  gemorzelde  keyen,  en  is  el- 

ders klippig  :  heeft  een  kleine;  doch 
taemelijk  goede   haven.   Ita  zette 
voorts  boven  Porto  Rico;  nam  een 

fcheepjen,  met  zeven  duizend  pond 
gember  :  flapte,  tegen  over  Hifpa- 
niolauit  op  'tfteenachtig  eilandeken 
Catalina,  alwaer  verfch  water  kreeg 
en  ettelijke  leguaenen ,  die  in  groote 
meenigte  aldaer  loopen  :  hield  af  en 
aen  voor  Cuba  :  veroverde  fes  bar- 

ken :  en  verftond  uit  de  gevangenen: 
hoe  de  Honduras  -  vaerders ,  op  ko- 

mende weg  zijnde,  met  twee  fregat- 
ten vol  foldaeten  uit  Havana  verfterkt 

waeren,  alzoo  op  de  vloot  veel  ziek 
volk  was.    Ondertuflèhen  ontdekt  ScheeP- 
Ita  den  ammirael  en  onder-zeevoogd^»ï{«3 
der  vloot  uit  Honduras ,  die  lanx  de  d'Hondu- 
wal  binnen  Havana  meinden  te.fnap-  2™ 
pen.  't  Zoude  haer  gelukt  zijn,  indien 
niet  de  fchipper  loan  Pieters   zoon, 
wiens  jagt,  voerende  twee  metaele 
en  veertien  yzere  ftukken ,  den  on- 
der-ammirael  aen  boord  had  geleid. 
Doch,  alzoo  geen  enter-dreggen  had, 
geraekte  't  Spaenfch  fchip  van  hem  af, 
en  op  de  grond,  loan  Pieters  zoon  vol- 

gende bleef  ook  eindelijk  vaft.  De 
Spaenfchen  zeevoogd  komt  fijn  mak- 

Fff  3  ker 

ras-vaer- 
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ker  te  hulp  :  en  ter  ander  zijde  van 
loan  Pieters  zoon  tegen  de  grond. 
\ Stond  hier  jammerlijk  gefchaepen. 
'tHollandfche  jagt  reikte  met  fijn 
licht  gefchut  niet  toe,  daer  deSpaen- 
fche  halve  kortouwen  wederzijds 
doel  treften .  Ita  konde,  wegens  ftilte 

en  tegen-ftroom  ,  niet  te  hulp  ko- 
men: hy  liet  het  dan  een  weinig  om 

de  noord  door-ftaen  ,  ten  einde  de 
oofte  wind  ,  die  tegen  den  middag 
alhier  opfteekt,  onder-fchepte :  zakt 
allenskens  lanx  de  wal  na  de  Spaen- 

fche  zeilen  :  werpt  den  onder-ammi- 
rael  op  zijde  ,en  uit  de  mars  vuur- 
potten  in  des  zelfs  {chip  fan  Iago :  en 
enterde  met  zulk  een  geweld  ,  dat 

van  drie  honderd  Spaenfche  boots- 
gezellen meer  dan  de  helft  fneuvel- 

de  :  de  overige  fprongen  over  boord  : 

weinige  ontfwommen.  loachim  Gijs- 
zoon ,  loan  Braems  en  Antonius  Conde 

vielen  den  ammirael  op  her  lijf,  die 

eerlang  't  fchip  fennora  de  los  Remedios 
,  .  ten  beften  gaf.  Ita  bequam  hier  dar- 

byitabe  dehalf  duizend  kaften  indigo,  meer 
vochten.  a[s  fes  duizend  huiden  ,  ftijf  darde- 

half  honderd  pakken  falfaparilla,  et- 
telijke pottiefen  balzem-oolie ,  ze- 
ventig duizend  pond  gember ,  een  en 

twintig  ponden  ongemund  zilver  , 
twaelf  metaele  ftukken  en  acht  en 

twintig  yzere  gotelingen.  Voorts  ftak 
hy  de  brand  in  de  ontlaede  prijfen. 
Weinig  voor  defe  bevochte  zegen, 

pp  van   lichte  't  fchip  de  Fortuin  in  't  gezicht ae  Fortuin.  7.  _.        l  .  ,  S  . 
van  vhfingen  het  anker :  om  drie  en 

feftig  zielen  aen  't  eilandeken  Tahago 
vreemd  ge-  uit  te  zetten.    Aen  fant  Vincent  von- val-  denze  twee  mannen  ,    die  lanx  de 

ftroom  Wiapoco,  onder  d&n  hopman 
loannes  van  Ryen  ,  neder  -geflaegen  , 
voor  de  woefte  inboorlingen  hadden 
moeten  opkraemen.  Zy  waeren  ten 

getal  van  zeven  in  een  floep  afgeftoo- 
ken :  -twee  ftierven  op  te  togt :  de  vijf 

flapten  op  't  eiland  Trinidad  uit  :  al- 
waer  d'lndiaenen  van  Granada  drie  ver- 

moorden ,  aizoo  Franfche  waeren , 

welke  zy  een  bittere  haet  toe-droe- 
gen. De  twee  Nederlanders  wierden 

verfchoont.  De  Fortuin  geflerkt  met 

't  jagtje  de  Zuid-fterre  nam  onder  d'ei- Jandekens  deVirgines  een  rijke  bark. 
De  Weit  ïndifche  maetfchappy  ,  da- 

doek: 

gelijx  door  nieuwe  buit  verrijkt ,  rufte 
wederom  twaelf  zeilen  toe  ,  beleid 
by  Dirk  Simons  zoon  van  Uitgeeft,  die 

's jaers  te  vooren  twee  kofteiijke prij- 

fen opbragt.  Binnen  de  ruime  en"1 vifchiiijke  inwijk  van 't  klippig  eiland 
Vincent  vong  de  vloot  ettelijke  bok- 

ken en  fchild-padden.  VoordeBra- 
filfche  kuil  nam  Uitgeefi  twee  rijke 

karveels ,  een  rae-zeil  uit  Pernanhuco, 

en  noch  een  koltelijk  fchip  uit  d'in- wijk  todos  los  Santos.  Met  defe  buit 

liepen  driejagten  t'huifwaerd.  Zedert zeilde  Uitdeed  na  Sierra  Leona ,  ken- 
baer  aen  hoog  en  dicht  geboomt  op 

een  Verheeven  kuft.  Weder-gekeert 
na  Pernanbuco ,  verooverdefeskofte- 
lijk  gelaede  fchepen,  onder  welke  een 

galjoen  van  Goa  met  groote  fchat  dia- 
manten. De  gelukkige  verrichtingen 

der  vlooten  ,  by  de  Weft  -  ïndifche 

maetfchappy  van  tijd  tot  tijd  toe-ge- 
ruü>gaven  moed  en  kracht,om  gewig- 
tiger  aenflaegen  by  de  hand  té  nemen . 
Men  maekt  dan  een  en  dartig  fchepen 

vaerdig ,  welke  voerden  omtrend  vier 
duizend  koppen,  honderd  en  dartig 
metaele  ftukken  ,  vijf  honderd  en 

achten  vijftig  yzere  gotelingen.  Pie- 
ter  Pieters  zoon  Hein  voerde  de  vlagge. 

Hy  nam  omtrend  de  gronden  Tortu- 
gas  tweebarken  van  Havana,  uitwel- 
ke  verftond  :  dat  de  zilver-vloot  al- 
daer  niet  was  aengekomen ,  noch  ook 
die  van  Terra  Firma  ,  maer  eerft-daegs 
verwacht  wierden.  De  ftroom  zette 
Pieter  Hein  buiten  fijn  giflïng  verre 
om  den  ooftvoorby  Havana:  zulx 

Matanca  in 't  gezicht  kreeg.  Hy  ach- 
ter-haelde  hier  een  bark  ,  afgeva.*- 

digt  by  Laurens  de  Cahrera  ftadhouder 
van  Havana  ,  om  de  zilver- vloot  te 

waerfchouwen  wegens  d'Holland- 
fche  zeilen  ,  uit  't  flot  Morro  voor 
Havana  gezien.  OndertufTchen  ver- 
ooverde  loan  loans  zoon  van  Hoorn 

een  fchip,  welk  de  voortogthadder 
zilver- vloot.  De  gevangenen  deeden 
bericht,  hoe  de  vloot  zelf  op  handen 

was.  Met  den  dageraed  ontdekte  Pie- 
ter Hein  tien  fchepen,  welker  zom- 

migeinly,  andere  te  loef,  op 't  vuur der  Nederlandfche  vloot  onwetende 

hadden  aengezeilt.  De  lywaerdfte 

negen ,  met  huiden,  meel, campeche- 
hout, 
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hout,  cochenille,  indigo  en  vordere 
koftelijkheden  bevracht,  zijn  door 
de  gemande  floepen  genoomen,  al- 
foo  wegens  kamlte  de  fchepen  zelf 
niet  te  paffe  quam  en.  Omtrend  mid- 

dag ontdekte  Pieter  Hein  negen  gal- 
joenen;op  welke  gefwind  jagt  maekt. 
Defe  hielden  na  de  wal ,  en  ftaken  des 
avonds  by  twee  lichten  binnen  de 
bogt  Matanca  aen  de  grond.  De  be- 

vel-hebbers bergden  zich  met  de 
vlucht.   Ieder  droeg  fijn  kleinoodjen 

weg.  Met 't  krieken  des  daegs  volgde 
Pieter  Hein  ,  vond  de  galjoens  ,  viel 
zelfs  'm  een  boot ,  en  voer  na  den 
Spaenfchen  ammirael :  die  acht  fcho- 
ten  deed-,  terwijl  fijn  volk  meer  en 
meer  landwaerd  de  vlucht  nam.  On- 

der 't  galjoen  genaedert  ,  was  geen 
kans  om  op  te  klimmen.  Juifthing 
een  touw  buiten  boord ,  by  welk  een 
matroos  opklauwterde  ,  die  voorts 
touwen  valt  maekte  voor  andere, 
rondom    van  Spanjaerden  omringt, 
ftaende  niet  anders  als  of  aen  handen 
en  voeten  geboeyt  waeren .   Onder 
anderhalf-honderd  man  droegen  et- 

telijke de  fakken  vol  goud  en  zilver. 
Pieter  Hein  liet  alle  't  leven.  d'Ande- 
re  galeoens  gaven  haer  op  lijfs-gena- 
de  over.  De  Spaenfche  kroon  verloor 
hier,  behalven  de  muskus,  amber- 

grijs,  bezoarendelaeding  van  twee 
galjoenen  en  een  rijke  prijs,  meer 
als  honderd  en  vijftien  tonnen  gouds. 
De  nacht,  die  op  de  verovering  der 
zilvervloot  volgde,  Was  zeer  onftui 
mig:  zuix  de  ongeankerde  galeoens 
van  de  grond  driftig  wierden.    Vijf 
dagen  wierden  zoek  gebragt  met  het 
ontlofïen  der  genoome  fchepen.  Vier 
galeoens   en  een  nieuw  Spaenfch 
koopvaerdy-fchip  voerde  Pieter  Hein 
uit  de  bogt  Matanca,  den  zeventiende 
van  herfrt  -  maend  des  jaers  feftien- 
honderdachten  twintig,  na  Holland, 
nevens  fijn  eigen  vloot:  alwaer  geluk  -  { 
kig  aen  quam.  't  Zeeuwfche  fchip  de  \ 
Tyger,  toevertrouwt  aen  LucasPolbe- 1 
hoorde  wel  tot  de  vlagge  van  Pieter 
Hein ;  doch  dwaelde  by  ongeluk  van 
de  vloot  af,  en  liep  ten  anker  voor 
■Blanka,  alwaer  meer  dan  vijfhonderd 
bokken  vong  .    Dit  eiland  heeft  fes 
mijl  ommegangs ,  en  ten  wellen  een 

AH 

zandige  inwijk ,  bequaem  om  te  an- 
keren. Voorts  is  het  klippig  en  fteil, 

In  de  dalen  wafcht  het  gras  tot  een 
half  mans  lengte  .  De  boffchaedjen 
zijn  op  de  grond  begroeyt  metfcher- 
pe  doornen.  De  veenachrige  grond 
zoude  voordeeliger  gewafch  voort- 

brengen: tenzy  de  ratten,  leguaenen, 
haegedifïen  en  ander  ongediert  het 
gewafch  vernielden.  Lucas  Pö/liep 
van  Blanka  na  Tortuga  ,  een  laeg  ei- 

land; doch  ten  wellen  tamelijk  hoog. 
De  dorre  grond  heeft  pok- hout ,  bok- 

ken en  een  vermaerde  zout-panne. 
Dit  alles  is  ook  te  vinden  op  Orchilla, 
kenbaer  aen  hoog  gebergt  ten  ooften 
en  wetten;  anderzintsfteektdeboo- 
dem  geen  mans  lengte  boven  water, 
Polyong  hier  meer  dan  twee  honderd 
bokken ,  in  een  kuil  by  den  oever 
van  de  weftelijke  toppen  gejaegt.  De 
ziltige  boodem  geeft  loof  noch  gras. 
De  boomen  ftaen  dorre  en  droog; 
zulxmeteen  handter  neder konnen 
geftooten.  Men  vind  geen  ge  voogelt, 
alsleelijke  nacht-uilen,  en  behalven 
de  bokken  groote  haegedifïen.  Pol 
zette ,  voorby  de  negen  boom-rijke 
eilandekens  Roccas ,  en  de  drie  Aves, 
na  Bonaire.  Dit  eiland ,  tamelijk  groot 
en  rijzende,  heeft  ten  weft-noord- 
weften  een  bequaeme  reede ,  een  put 
met  verfch  water ,  meenigte  fchae- 
pen  ,  by  welke  de  Spanjaerden  leven  , 
pok -hout  en  kotoen -boomkens. 
Voorts  bevond  /W'teiiandeken  Mona 
rondom  klippig  en  vol  hoorn -hee- 

ften; doch  quaelijk  te  vangen ,  we- 
gens de  dichte  boffchaedjen.  Ner- 

gens vallen  fchoonder  oranjen-appe- 
len.  Zedertliephy,  zonder  merke- 

lijke verrichting  ,  voor  Vlijjingen  ten 
anker.  Ondertuftchen  taekelde  de 
weft-Indifche  maetfchappy  weder- 

om twaelf fchepen  toe.  Onder 'tbe- 
leid  van  Adriaen  lans-zoon  Pater  ging 
de  vloot  zeil ,  in  't  midden  der  oogft- 
maend  :  en  kruifte  te  vergeefs  om- 

trend de  Vlaemfche  eilanden  op  de 
Spaenfche  zeilen.  Met  't  begin  des 
jaers  feflien  honderd  negen  en  twin- 

tig fcheide  voor  Jan  Vincent  drie  fche- 
pen ,  waer  over  Martijn  Landroede 

't  opper  -  bewind  kreeg .  Pater  liep 
met  't  overige  der  vloot  binnen  d 'in- wijk 

Togt  van 
?ol. 

Eiland 

Orcbilla. 

Eiland 

Bonaire. 

Eilandekers 

Mona. 

Merkwaar- dige togt 

van  later, 

i6i9t 



416 

Derde     Boek 

wijk  todos  los  Santos  tot  op  een  mijl 
voor  de  flad  Salvador :  alwaer  flechts 
zeven  barken  aen  de  wal  lagen,  Hy 
oordeelde  niet  de  pijne  waerd  te  zijn: 

fchepen  en  volk ,  om  zulk  een  gerin- 
ge buit ,  te  waegen.  Wend  dieshalven 

de  flevens  na  Pernambuco :  nam  op  de 

togt  een  rijkebark  :  kreeguit  een  Bra 
ftliaen ,  op  een  vlotje  aen  boord  ge- 
vaeren ,  bericht :  hoe  drie  zeil-reede 
fchepen  te  rugge  na.  Reciffo  keerden, 
zoo  haeft  tyding  in-quam  wegens 
d'Hollandfche  vloot.  Pater  niet  zien- 

de hier  op  te  doen  ,  fmeet  overftaeg 
na  de  Caraibifche  eilanden.  Onder  Gra~ 
nada  vond  hy  ter  reede  leggen  drie 
Hollandfche  fchepen ,  die  infchelijx 
voordeBrafilifche  kuft  vruchteloos 

hadden  gekruid.  Voorts  fcheiden 

de  Pegafus,  Raeve  en  't  Hart  van  de vloot ,  om  omtrend  Monges  op  te 

paffen.  Aen  Blanka  vongenze  dui- 
zend bokken ,  en  tuflchen  de  klippen 

der  kleine  eilandekens  Monges  over- 
vloedig vifch.  Doch  alzoo  geen 

Spaenlch  vaertuig  vernamen ,  zetten 
Eiland  na  't  eiland  dk  Vacca ,  welk  een  fchoo- 
vacca.  ne  reede  ,  aengenaeme  bofïèhaed- 

jen ,  graefige  beemden ,  verfche  bee- 
ken  en  overvloed  van  wilde  paerden, 
(tieren  ,  koeyen  ,  verkens  en  kleine 

limoenen  heeft,  't  Boots- volk  plukte 
meer  als  tweehonderd  duizend.  Voor 

de  laege  uithoek  Corrientes,  vol  ge- 
boomt  verooverdenze  tweekoftelij- 

ke  prijfen  van  Campeche.  Defe  drie 

fchepen ,  gelijk  ook  Walcheren  en  de 
Zuid-(lerre ,  uit  Zeelan  Jaf-geftooken 
verfterkten  Paters  vloot;  wanneer 

bericht  kreeg :  hoe  eerlang  een  mer- 
kelijk aentael  Spaenfche  fchepen  uit 

Campeche  zouden  zeil-gaen.  Pater 
Hiep  hier  niet  op.  Hy  verdeelt  dan 

fijn  vloot  in  drie  flag-ordens.  De  voor- 
togtbeftondin  drie  fchepen  :  gelijk 

getal  had  d'acher-hoede.  De  ammi- 
rael  voerde  de  middel-trop ,  vijf  fche- 

pen flerk.  Aldus  gefchaert  hield  voor 
't  hoofd  Corrientes  af  en  aen:  wanneer 
Joan  Stapel  drie  Hollandfche  fchepen, 
en  de  bevel  -  hebber  Joan  van  Hoorn 

loanvan  vier  aen -brast.  Hoornkoos  op'teih- 

de  der  graes-maend  uit  Texel  zee: 
wierd  aen  Grannada  met  vergiftige 

pijlen   af-geweefen  :  veroorverde 

een  "prijs,  voor  d'  uithoek  fant  An- 
ton.  De  gevangenen  deeden  bericht: 
dat  binnen  Domingo,  de  fladhouder 
Gabriel  de  Chaves  Oforio  eenoudfol- 
daet  veelte  doen  vond  met'therftel- 
len  van  de  muuren ,  fterkten  en  ge- 

bouwen der  flad,  voor  twee  jaer  door 
een  harde  ftorm  over  hoop  gewor- 

pen: dat  fes  fwaere  fchepen  in  laeding 

lagen ,  die  na  Carthagena  de  flevens 
zouden  wenden ,  om  met  de  galjoens 

op  Spanjen  over  te  fteeken  :  alzoo lanx  Porto  Rico  niet  derfden  laeten 

doorftaen ,  uit  vrees  voor  d' Hollan- ders. Voorts  verdorf  veel  gember,  by 

mangel  van  vaertuig  :  en  de  burgers 
leeden  groot  ongemak ,  teroorzaek 
geen  ftofTen  eenige  tijd herwaerds uit 
Spanje  overquamen.  Ook  ging  hier 
niet  als  kooper  geld  om :  en  daer  was 
niet  te  winnen.  De  zilver-  en  goud- 

mijnenwierden geenzints  bearbeid: 
alzoo  de  Spanjaerden  geen  luft  tot 
werken  hadden  :  en  de  oude  in- 

boorlingen ,  over  lang  aen  kant  ge- 

holpen, in'tgrafrotteden.  Zulx  in- dien niet  binnen  Domingo  de  hooge 

koninglijke  vuurfchaer  ftond,  waer 
onder  Cumana  tot  Coro  toe  behoorde , 

deftad  en  't  eiland  Hijpaniola  zouden 
licht  ontvolkt  worden.  Hoorn  zette 

voorby  d'uithoek  Cruz  ,  een  vlakke 
punt  vol  geboomte :  om  den  hoek 
indebogt,  twintig  mijl  diep ,  leggen 

d'eilandekens  lardin  delaReyna.Voor 
Corrientes  nam  hy  een  wei-bezeilde 
bark,  met  drie  honden  en  fesvuur- 
roers  ,  op  de  beefte-jagt  herwaerds 
uit  Havana  afgeflooken.  De  gevan- 

genen zeiden  :  hoe  Havanaes  flee- 
voogd  Laurens  de  Cabrera  volkoo- 
men  kennis  droeg  wegens  de  Hol- 

landfche zeilen  :  veel  volk  verzae- 

melde  :  en  aen  alle  havenen  rond- 
om her  de  fchepen  waerfchouwde. 

Hoorn  kreeg  zedert  een  koftelïjke 

fregat ,  en  geraekte  eindelijk  onder 
Paters  vlagge ,  die  nu  twintig  zeilen 
telde  :  met  welke  hy  na  de  gronden 

Tortugas  wijkt.  Een  vreefelijk  onwe- 
der flingerden  alhier  de  vloot.  De 

donder  iloeg  den  groote  fteng  der 

Zeeuwfche  Iaeger  te  morzelen  :  ftorte 
lanx  de  maft  na  beneden :  en  vloog 

by  een  fchiet  poort  uit.  De  bottelier 
bleef 
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bleef  hard- fteeken  dood  :  twee  an- 

dere wierden  fwaerlijk  aen  't  hoofd 
ke  gewond.  Dagelijx  viel  fwaere  regen en  donder  :  wanneer  Samuel  Lucas 

zoon  't  fchip  Middelburg  tot  de  vloot 
bragt  ,  gelijk  ook  de  bevel-hebber 
Outfer  Minne  fes  andere  zeilen.  Pater 

1  ververfchte  binnen  de  ruime  en  vei- 
lige haven  de  Cabannas,  alvvaer  ettelij- 

ke eilandekens  leggen  ,  eertijds  by 
herders  en  timmerluiden  bewoond. 

Voorts  bezichtigde  Havana  :  dreef 

d'onderfte  laegen  van  'tgefchut  toe  , 
ennamdebraem-ftengen  af:  dewijl 
met  den  herfft-maend  de  gewoone- 
lijke  winterbuyen  alhier  aen  vang  ne- 

men. En  ,alzoo  't  hem  verdroot,  met 
zulk  een  aenzienelijke  vloot  niette 
verrichten  ,  zond  negen  fchepen  na 

't  vaderland  met  de  buit ,  en  wende 
voorts  d'overige  fte vens  op  de  Barba- 

dos :  alwaer  vijftkn  honderd  Engel- 
fche  haer  bezig  hielden  omtrend  ta- 

bak planting.  Pater  liep  van  Barbados 
na  de  vafte  kuil  America :  bezichtigde 

de  rievier  Orenoque :  alwaer  't  ftede- 
ken  fan  Thome ,  byde  gevluchte  bur- 

gers zelf  in  brand  geftooken,zoo  veel 

moogelijk  blufchte  :  en  ,  't  geen  zy 
niet  hadden  konnen  af  brenge/cheep 

>•  voerde .    Terwijl  aldus  vruchteloos 
zukkelde  ,  .rulle  de  Weft-Indifche 

maetfchappy  zeven  en  twintig  fche- 
pen toe ,  onder  't  beleid  van  Henrik 

Loncque  ,  Pieter  Adriaens  zoon  Ita  en 
Jood  Bankart :  over  de  foldaeten  (lond 
Diederik  van  Waer denburg.    Aen  fan 
Vincent  vertoefde  Lonque  een  geruime 

tijd.  Wantalzoodevyandopdé-^/a- 
n^woelde ,  en  Amersfoort  bemagtigt 
had,  hielden  de  Staeten  desVereenig- 
den  Nederlands ,  't  volk ,  by  de  Welt- 
Indifche  maetfchappy  geworven,  we-  J 
gens  dringende  nood ,  in  dienft ;  doch  ! 

zoo  haeft  Wefel  verrafcht  en  's  Harto-  [ 
gen  Bojch  door  Frederik  Henrik prinfe 
van  Oranje  gewonnen  was,  volgden 
tot  verfterking  van  Lonque  vijf  en  dar-  < 
tig  zeilen:  welker  zommigetraeger  \ 
of  eer  by  fijn  vlagge  quamen  onder  j 
Vincent:  alwaer  bykans  vier  maenden, 
zonder  merkelijke  verrichting,  had 
gewacht.  Den  tweeden  van  kers- dag: 
ging  hy  zeil  met  twee  en  vijftig  fche- 

pen, dattien  floepen,  aen  Vincent  op-  J 
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Storm  op 

Antonio Vaeu 

gezet,  en  twee  prijfen,  alle  bemand 
met  flijf  zeven  duizend  koppen.  On- 

der de  middag-lijn  zukkelde  de  vloot 
door  ftilte  en  tegenwind  :  zulx  de 
ziekte  en  ïïerfte  hand  over  hand  toe- 

nam. Ruim  twaelf  honderd  lagen 
krank  ;  en  darde-half-honderd  had- 

den den  geeft  gegeven,  zedert/an  Vin- 
cent verlieten.  Endelijk  kreeg  Lonque 

de  (lad  Olinda  in  't  gezicht.  Waer  den- 
burg  ,  liep  den  vierde  van  fprokkel- 
maend  des  jaers  feftien  honderd  en 
dartig,  met  feftien  fchepen,  voerende 
drie  duizend  man ,  voor  't  bofch  Pavo 
Morello ,  twee  uuren  ten  noorden  van 

Olinda :  alwaer  gefwind  uit-flapte,on- 
aengezien  de  Portugeefen ,  twee  dui- 

zend fterk, den  ftrand  bezet  hielden. 

IVaerdenburg  bleef  den  gantfchen  Waerdm- 
nachtin  wapenen:  wierd  des  anderen  i^!Mrw' i  n*  „,.»»»  Olinda  in. uaegsmeeltervan  Oanda  ,  doorbree- 

kende  ten  noorden,  gelijk  d'overfte 
Schutte  ten  zuide.  Voorts  gaf  de 

vyandoverdetweefterktenop  't  Re- 
ciffo,  en  verliet  't  eiland  Antonio  Faes: 
welkzedert  vinnig  beftormde.  Drie 
honderd  Portugeefen  hadden  bereeds 
de  borft-weering  achter  de  rugge; 
doch  d' Hoilandfche  bezettelingen 
zamen  gedromtdreeven  de  befprin- 
gers  met  groot  verlies  te  rugge.  Om- 

trend midden  van  lenten-maend 

quamen  negen  fchepen ,  die  aen  de 
vloot  van  Lonque  ontbraeken  ,  voor  • 

't  Reciffo  ten  anker .  Zy  voerden  , nevens  ruim  fes  honderd  foldaeten, 

veel  gefchut  en  allerley  oorlogs- 
behoeften, den  overften  -  luitenant 

Alexander  Seton  en  drie  raeden  Joan 
de  Bruine  ,  Philips  Serooskerken  en 
Horatius  Calandryn.  Men  befchanfte 

aenftonds  't  kloofter  op  Antonio  Vaes, 
en  leide  een  fterkte  met  vier  bolwer- 

ken aen  d'inkomft  van  Pozo,o$  't  Land 
Reciffo.  Vorders  frak  Seton  d'huifen buiten  Olinda  in  brand,  waer  uit  de 

vyand  's  nachts  fijn  verooverde  ftad 
begaepte.  En  dèfe  was  doende  met 

't  verfche  water  op  Antonio  Vaes  te  ver- 
giftigen ,  wanneer  haer  d'  Hollanders 

fchieiijk  over  den  hals  quamen . 

Twee,  die 't  water  dronken,  ftier- 
ven  :  andere  vervielen  in  fwaere 

krankten.  't  Scheelde  weinig,  of 'top-  Gevaervm 

per-hoofd  Lonque,  meteengeley  van  Lo71^tie- 
G  g  g  vijftig 
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vijftig  busdraegers  ,  uit  Reciffo  kee-  j 
rende  na  Olinda,  wasomhaisgeraekt.  i 
Onvoorziens  befprongen  by  twee  1 
benden  Portugeejen  en  Brafiliaenen,  j 
bragt  van  vijftig  veertien  man  af,  waer  j 
onder  fes  -fwaerlijfc  verwond.  Im- 

mers 200  gröote  fchaede  leeden  de 
hout  hakkers  op  Antonio  Vaes  ,  door 

de  Portugeejen  in  een  hinderlaege  ge- 
lokt. Terwijl  het  werk  aldus  rondom 

Olinda  afliep,  liepen  eerft  twee  fche- 
pen  uit  7  Vereenigde  Nederland  ,  en 
zedett  andere  vier  ,  beleid  by  loan 
Walbeek,  en  noch  acht,waer  over  Dirk 
van  Uitgeeft  het  gezach  had  ,  voor 
Reciffo  ten  anker.  Eerlang  volgde  de 
Arke  Noachs.  Voorts  ging  Dirk  de 
Ruiter  met  fes  zeilen  zeewaerd,  om 
te  kruifen  :  en  Tiet  er  A  dr  iaën  s  zoon  ha 

met  tien  fchepen  ten  zelven  einde. 
ïn  het  midden  der  bloey-maend 
maekte  Lonque  gereedfchap  ten  ver- 

trek te  huifvvaerd,  na  dat  op  alles  be- 
hoorlijke orde  had  gefield  :  en  lich- 

te de  ankers  van  negen  fchepen. 

Doch  Ita  ,  trekkende  van  't  Reciffo 
na  Olinda  ,  ten  einde  affcheid  nam 
van  de  raeden  aldaer  ,  wierd  door 

eenhaeftig  ongemak  ge vaerlijk  over 
vallen.  Hy  had  tot  bybeleiding  ne- 

gentig muskettiers.  Schielijk  ftorte 
zulk  een  vlaeg ,  dat  de  lonten  uit- 

doofden ,  en  het  geweer  nat  wierd. 

De  vyand  merkte  het  uit  een  belae- 
ging  :  zette  ylinx  over  de  rievier: 
en  verfloeg  dar  tig  man.  Ita,  by  alle 
verlaeten  ,  weerde  zich  met  de  zae- 

bel  een  geruime  tijd;  doch  was  bui- 
ten twijfel  te  kort  gefchooten,  tenzy 

hulp  uit  Olinda  kreeg.  Vorders,  al- 
zoo  de  Portugeefen  geduurig  op  de 
Hollanders  toeleiden  ,  niet  zonder 
fchaede  ter  wederzijds  ,  zond  de 
Weft-Indifche  maetfchappy  nu  en 

dan  fchepen  ten  rug-fteun.  Ookqua- 
men  ettelijke  Brafiliaenen  van  den 

sterkte  op  vyand  ovèrgeloopen.  Men  maekte 
nu  ook  een  vijf-hoekige  fterkte,  be- 

halvende  vaüigheid  rondom  'tkloo- 
fter  ,  op  AntoniaVaes.  Om  het  werk 
te  beletten  ,  hervatten  de  Portugee- 

fen ,  hoewel  t'ellekens  met  verlies 
afgeflaegen  ,  torn  op  torn.  Zy  ver- 
fpreyden  nu  ook  een  geruchte  :  hoe 
Frederik  de  Toledo   in  aentogt  was 

Groot  onge- val van Ita. 

Antonio 

Vaes. 

Boek: 

met  een  groote  fcheeps-magt  ,  om 
de  Hollanders    uit   Brafü  te  verdrij- 

ven. Defe  hier  door  gewaerfchouwt, 

zetten  zich  fchrap  'tot  tegenweer: maekten  rondom  het  nieuwe  Hot  op 

't  Land- Reciffo  een  vaft  hoorn-werk. 
OndertufFchen  quam  nu  en  dan  al- 

daer een  prijs  in.    loan  Walbeek,  tot 
ammirael  der  Brafilfche  kuft  by  de 
Weft-Indifche  raeden  verkooren,  had 

een  aenilag  op  de  uithoek  faut  Au~ 
gufiijn  ;  doch  liep  teloor,  dewijl^ 
Oceaen  te  hol  brande  tegen  de  kuft. 
't  Gerucht  van  een  magtige  toerufting 
ter  zee  in  Spanje  maekte  de  Weft- 
Indifche    maetfchappy   gaende  tot 

nieuwe  werving*  Zy  vaerdigde  dies- 
halven af  den  zeevoogd  Pater  met 

zeventien  zeilen,  welke  de  een  voor 

en  de  ander  na  voor  't  Reciffo  ter  ree- 
ds liepen  :  alleenlijk  de  Swarte  Leeuw , 

voerende  den  overften-luitenant£/y? 
en  bevelhebber  Uitgeeft  ,  is  nooit  te 
voorfchijn  gekoomen.    f  ooft  Bankert 
wende  in  lentemaend  deftevensvan 

acht  fchepen  mfant  Helena,  om  op  de 
rijke  kraeken  ,   aldaer  gewoonelijk 
ververfchende,tepaflen.  Totoogft- 
maend  bleef  hy  voor  dit  vruchtbaer 

eiland  leggen  :  en  vond  niet,  wan- 
neer hier  te  reedequam,  alseenbok 

met  de  vier  voeten  aeri  een  boom 

vaft  gebonden,   die  de  groente  rond- 
om ,    zoo   verre   bereiken  konde, 

had  afgegeeten  .    Zag  ,  geduurende 
fijn  verblijf,  noch  fchip  in  zee ,  noch 

menfeh  op  'teiland  :  vong  omtrend 
vijf  en  twintig  duizend  zoo  bokken 
alsverkens,  hoewel  wegens  de  fteile 

klippen   moeyelijk  te   vangen.  £)e 
meeuwen,  geenzintsfehouw,  lieten 
haer  grijpen  of  met  ftokken  dood 
flaen.    Bankert  lichte  eindelijk  d'an- kers  te  huifwaerd.    Dirk  de  Ruiter 

bragt  fes  fchepen  onder  de  vlagge  van 
d'ammirael  Ita,  die  voor  d'uithoek 
Tiburon  op  de  vlooten  uit  Honduras  en 
Nieuw-Span/e  kruifte  :  hy  liet  vijf  zei- 

len in  d'haven  deVaca.    Dit  eilande-  2 

ken  een  mijl  breed  ;   doch  vryfmal-  v 
der,  heeft  fteile  oevers  en  fpitfeber- 
gen,  rondom  bezet  met  droogten, 

waer  op  veel  fchild-padden  en  zee- 
koeyen haer   onthouden.    Ita  ver-  g 

overde  hier  een  rijke  prijs.  Kreeg  fijn  d 

gantfche  h 
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gantfche  fcheeps-magt  by  een  :  en 
wende  na  deCaimans.    'tOofterlijke 
eilandeken,  omtrend  drie  mijl  lang, 
vertoond  ten  ooften  een  fteil-khp- 
pige    hoek  ,  is  voorts    laegh .    De 
noordweftelijke  Caiman  is  drie-hoe- 

kig.   In  haer  zandige  oever  delven 
de  fchild  padden  de  eyers  ,   die  we- 

gens hette   van  de   zonne    binnen 
tien  dagen  zijn  uitgebroeyt.  Vallen 
zeer  overvloedig ,   zulx  weinig  volk 
op  een  nacht  wel  twee  duizend  kan 
bekomen.    Zommige  zijn  zoo  groot, 
dat  dartig  mannen  aen  een  genoeg 
te  eten  hebben :  fmaeken  gelijk  kalfs- 
vleefch.  De  krokodillen  alhier  over- 
treflèn  in  groote  en  wreedheid  alle 
andere.     lta  verdeelde   voorts  fijn 
vloot  in  zeven  flag-ordens:   fteide 
op  alles  bequame  orde  tot  flaen  :  en 
verftond  uit  een  Engeifche  vrybuiter, 
voor  de  uithoek  Corrientes ,  hoe  Fre- 
derikdeToledo  uit  Havana  haSpanjen 
overflak  met  tachentig  zeilen  :  van 
welke  acht  galjoenen  te  ruggezond, 
om  te  overwinteren  tot  Carthagena. 
Hy  liep  voorts  dicht  onder  Havana  ; 
alwaer  alles  in  rep  en  roer  raekte : 
verbrande  een  koftelijk  fchip  tegen 
de  wal  gejaegt :  en  noch  een  ander , 
welke  de  vlagge  liet  waeyen  van  de 
voorfteng ,  en  een  derde  met  arduin- 
fteen  geballaft  vloogen  in  de  lucht. 
Twee  barken  ontfnapten  binnen  Ha- 

vana.  Ondertuflchen  wierd  lta  met 

twee  zeilen  uit  Pernambuco  geftijft. 
Ook   quam  Joachim  Gij/en  met  een 
jagt  by  de  vloot.    Defe  ,  verfteeken 
van  de  ammirael  Paters  vlagge ,  ver- 

viel wegens  onbezeildheid  van  fijn 
fchip  de  Dolfijn  beneden  Jamaica :  en 
(tiet  eindelijk  door  quaede  toever-  ' 
zicht  der  ftuurluiden ,  op  den  grooten  ! 
Caiman  aen  Hukken.  Seftien  weeken  { 
bragt  hy  alhier  toe  met  het  maeken  I 
van  een  jagt ,  uit  de  Hukken  des  ge- 

bleven  Dolfijns  :   bragt  honderd  en 
twintig  man ,  nevens  vier  metaele  en 
twee  yzere  (tukken  in  de  vloot :  de 
andere  had  hy  op  deCaiman  begrae- 
ven.  Vijf  mijl  beneden  Havana  wierd 

een  Spaenfch  fchip  vol  Campeche-hout  \ 
en  zalzaparilla ,  tegen  de  wal  gejaegt , 
van  fijn  eigen  volk  aen  brand  ge- 
ftooken.  De  Hollanders  trachten  ver- 
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geefs  tweemael  den  brand  te  bluf- 
Ichen.  De  acht  fchepen ,  gefchikt  tot 
byftand  der  zeevoogd  pater ,    qua- 
men  nu  ook  onder  Itaes  vlagge  ,  al- 
zoo  pater  eer  te  rugge  was  gekeert, 
als  verwacht  wierd.  lta  dan  verfprei-  mderc^. 
de  fijn  zeilen  wijd  en  zijd  lanx  de  reis  van 

kud  van  Cuba  •  doch  vernam  geen  Ua' Spaenfch  vaertuig  :   en  alzoo  de  le- 
vens-middelen begonden  fchaers  te 

(trekken ,  wende  de  (levens  naTexel: 
alwaer  zonder  verdere  verrichting 
binnen  viel  :  behaiven  de  bevelheb- 

ber   loan  Gijs hechts  zoon  Boon  eter : 
die,  volgens  laft,  met  vier  jagtenna 
de  Qaraibifche  eilanden   zette  *    om 
Tater  ,   die  veel  wigtige  verrichtin-    . 
gen  in  laft  gegeven  waeren  op  te  zoe- 

ken :  en  fijn  vloot  met  lijftogt  en  oor- 
loogsgereedfchap  te  (lijven.  Op  de- 

fe togt  nam  hy  een  koftelijke  prijs. 
Pater   ondertufichen  hengelde  lang  Vmkbti» 

1  voor PuntadelGallo:  meinde  het  (te-  gm  der 

I  deken  ,  welk  den  oever  van  het  ei-  ST"* Jand  Trinidad  beflaec,  aen  te  taften. 
De  fterke  tegenftroom  belette  het 
voornemen:  liep  derhalven  doorliet 
middelde  gat  van  Boccas  na  Blanca, 
alwaer  twee  duizend  bokken  vong: 
ftak  op  Bonayre  ettelijke  woonplaet- 
fen  aen ,  en  de  Spanjaerd  het  veld  vol 
dor  gras ,  lanx  welke  d 'Hollanders  te 
rugge  keerden,  om  haerdoorfmook 
te  (tikken  .    De  vond  zoude  gelukt 
zijn  ,   indien  met  een  naeftgelegen 
bolfchaedje  den  aftogt  veiligde.   De 
vloot  liet  eindelijk  Hijpaniola  achter 
uit  leggen :  en  wende  recht  opfanta 
Mart  ha  ,   een  (led  eken  aen  de  vafte 
kuft  tuftchen  Carthagena  en  de  droom 
la  Hacha.  Te  meer  alzoo  voor  eenige 
tijd  een  brief,  by  den  ftadhouder 
Hieronymus  de  Quero  aen  den  Spaen- 
fchen  koning  gefchreven,  in  handen 
der  Hollandfe  roof-  fchepen  geraek- 
te.  De  brief  behelfde  een  nette  be-  ,tsieMifi 
Icnry  ving  vanfanta  Martha.  De  zee-  f*m* 

kuft,  drekkende  van 't  ooften  wed-  Manhct> 
waerd,  heeft  d'Oceaen  ten  noorden, 
en  een  haven  halve -maens-gewijs. 
d'Ooftelijke  hoek  rijft  met  de  ge- brooken   (leen-rotze  Taganga  ,  de 
weftelijke  klip  Lipar  vertoont  byna 
gelijke  gedaente,  De  mond  tuflehen 
beide  gaept  fchaerfch  een  half  mijl 
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't  Midden  beflaet  het  ronde  eilande- 

ken el  Morro  ,  on- toegankelijk  we- 

gens fteile  rotzen  :  en  bevrijd  d' ha ven  voor  Martha  tegen  alle  winden. 

Op  d'ooft-hoek  van  Taganga  ftaet 
een  wacht-huis  ,  waer  uit  de  ftad 

kondfchap  krijgt  met  't  affchieten  van 
een  yzere  haex ,  zoo  haeft  eenige 
fchepen   in   zee   ontdekt   worden. 
Martha  zelf  leid  omtrend  't  midden 

der  haven  gelijx 't  water.   Een  vier- 
kantig Hot  met  vier  bolwerken  ter 

zijden  af  heeft  vier  hal  vemetaelekor- 
touwen,  twee  yzere  ftukken  ,  en 

doorgaens  niet  meer  als  zeven  fol- 
daeten  en  een  bus-fchieter.  Vorders 

fchrijft  de  ftad -houder  Quero ,  dat 

groot  mangel  leed  van  oorlogs-  be- 
hoeften :  de  naeft-gelegene  ftad  Car- 

thagena,  voor  haer  zelf  beducht,  wil- 
de niet  byzetten.    De  burgers,  ver- 

armt door  meenigvuldig  pleiten ,  be- 
gonden  een  tael  te  voeren,  als  of  wil- 

den opkraemen  :  daer  nochtans  de 
plaets  van  groot  belang  is:  alzoode 
handel  van  Nieuiv-Granada  en  Quito, 
lanx  de  groote  rievier  Maqdalena,  niet 
kan  gedreven  worden  zonder  de  ftad 

Martha.  De zeevoogdP^f/-, uit defe 
brief  verzeekert ,  wegens  den  toe- 
ftand  van  Martha ,  loopt  derwaerds : 
fmijt  volk  te  land :  en  neemt  de  ftad , 
zonder  flag  of  ftoot,  in.    Defterkte 
deedeenige  fchooten;  maer  bedong 

eerlang  lijfs-genaede.  De  ftad  wierd 
gebrandfchat  op   vijf  duizend   vijf 
honderd  realen  van  achten ,  en  voorts 

uit-geplondert.   Ondertuiïchen ,  al- 
zoo  de  ü jftogt  onder  de  vlootelingen 
minderde  ,  vond  Pater  geraedzaem 
met  de  buit  te  huis  te  keeren  :  alwaer 

ook  behouden  aenquam.  De  helden 
daed  van  Ioan  Cornelis  zoon  Lichthart 

dient  voor  vergeetelheid  bewaerd. 

Hy ,  in  het  begin  der  wijn-maend  des 
jaers  feftien  honderd  en  dartig  ,  met 

het  jagt  Over-Tzal,  voor  't  Re  ei jf o  na 
7  Vereenigde  Nederlandhet  anker  lich- 

tende ,  verviel  in  de  hoofden  ,  tuf- 
fchen  de  Franfche  en  Engelfche  ku- 

iten ,  onder  vijf  Bifcayerroof-fchepen, 
die  hem  onvoorziens  meinden  aen 

boord  te  komen;  doch  alzoo  wel  be- 
merkten ,  dat  met  een  dapper  man  te 

doen  hadden  ,   fmeeten  over  ftaeg. 

K 

E  R  D  E       b  O   £  K*. 
I  Kreeg  zedert  vijf  mijl  ten  noorden 
1  van  Lezart  drieDuinkerkfchefregat- 
!  ten  om  de  ooren.  't  Grootfte  voerde 

!  fes  en  dartig  metaele  ftukken  ,  'tmid- 
i  delfte  acht  en  twintig,  enhetkleinfte 

j  tvvaelf.    't  Gevecht  duurde  acht  uu- 
j  ren  :  binnen  welke  Lichthart  veertien 
f  doo  den  kreeg  en  twee  en  twintig  ge- 

quetften.  't  jagt  zelf  geleek  een  wrak. 
De  groote  maft  dreef  over  boord : 
het  roer  hing  aen  ftukken:  het  loo- 
pende  wTand  flingerde  by  flenters :  het 
had  zeventien  fchooten  onder  water , 
en  meer  dan  vier  honderd  door  het 

boven  fchip.    De  Duinkerkers  liepen 
niet  mis.   Lichthart  namze  waer,  als 

afwenden ,  en  fchoot  t'ellekens  lanx 
fcheeps:  zulx  eindelijk  te  rugge  deins- 

den. Lichthart  geraekte  binnen  plet* 
mouth  ,  en  voorts  tot  Amflerdam :  al- 

waer wegens  manhaftigheid  een  gou- 
de  keten  ontflng.  De  verrichting  van 

't  jagt  Bruin-vijch  is  infchelijx  merk- 
waerdig.  Dit,  zedert  de  uithoek  Ver-  I 
^achterliet,  zeilde  voorby  't  hoofd 
Roxo ,  lanx  de  wal ,  na  de  rievier  Cat- 
chieu :  alwaer  óqïi  mond  met  twee  on- 

diepten bezet  zag:  tuflchen  beide  liep 
een  gat ,  om  binnen  te  zeilen.    De 
Bruin-vifch  zette  meer  als  een  mijl 

den  ftroom  op ,  doorgaens  een  vie- 
rendeel mijl  breed  ,  tuftchen  oevers 

vol  kreupel -bofch  wederzijds:  nam 

hier  een  Portugeefche  bark.  'tBoots- 
volk  ,  aen  'teiland  Bijfis  uitgeftapt,  ' 
fpraeken  met  de  inboorlingen  de  Por- 

tugeefche tael.   Defe  menfehen  zijn 
pek-fwart  en  kloek,  van  aflegaeyen, 
pijlen,  boogen  en  zaebels  voorzien, 

en  gedoopt  by  een  priefter  uit  Portu- 
gael:  die  aldaer,  nevens  weinige  van 
njnlandaerd,  een  kapelle  en  ettelijke 

huifen  had  gedicht.    De  Bruin-vijch, 
wende  voorts  de  fteven  na  een  der 

noordelijkfte  eilanden  Bijjegos  ,  ge- 

duurig  in  oorlog  met  Bijfis.  Door  een  B fchenkaedje  aen  de  koning  ,  lokte 
het  jagt  de  fchouweinwoondersaen 
boord.  'tEiland,  vermaekelijk groen, 
voede   ontelbaere  koe- heeften   en 

hoenders.    d'Onbefchoft  groote  ei- 
landers knorren  ,  niet  ongelijk  kal- 

koenfche  haenen ,  en  loopen  moeder- 
naekt :  alleenlijk  Hingen  een  ftuk  van 
een  often-huid  voor  de  fchaemeiheid: 

't  hoofd- 
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. 'f hoofd-hak  is  wonderlijk  gefchoo- 
ren  ,  het  lichaem  vreemd  gekerft  en 

gefchildert.  d' 'Hollanders  voortgezeilt 
vonden  op  Noronho  't  volk  afgevoert , 
de  wooningen  en  hooven  verwoeft: 
zulx  niet  ais  pompoenen  in  het  wild 
wafïchende  ten  ververfching  bequa- 
men.  Eindelijk  liet  de  Bruinvifch  het 

I  anker  vallen  voor  't  Recïffo.    Terwijl 
's'  'tvoorverhaelde  aldus  afliep  bleef  de bevelhebber  loan  Gyslrecht  zoon  Boon- 

eter ,  (die  met  acht  zeilen  van  de  viag- 
gedesammiraels//<2  fcheide)  henge- 

len onder  Hïjpaniola ,  tot  bloeymaend 
des  jaers  feftien  honderd  een  en  dar- 
tig.  Onder  Mona  verooverdehy  een 
rijk  fchip  van  Porto  Rico  ,  een  ander 
voor  't  eiland  Vaca ,  en  noch  een  derde 
vol  gember ,  wende  zedert  na  de  Tor- 
tugas  zeven  in  getal  ,   meer  zandige 
plaeten  altijd  blik,  zonder  eenig ge- 
boomt,  dan  eilanden.  Voor  Havana 

had  hy  jagtop  ettelijke  vreemde  zei- 
len ;  doch  ontdonkerden.  Middeler- 

wijl  begon  de leeftogt  te  korten  :  wes 
halven  de  vloötelingen  na  huis  ver- 

langde. Ongaerne  verftond  Boon-eter 
tot  dehertogt :  alzoo  nu  de  tijd  ge- 
naekte  ,  in  welke  de  Spaenfche  fche- 
pen  van  aller  wegen  na  Havana  afzak- 

ten. 'tGraeuw  maekte  zich  meefter : 
zulx   de  vloot  binnen  Texel  of  de 
Maes  viel ,  met  klein  voordeel  voor 

de  Weft-Indifche  maetfchappy.  Voor 
't  Recïffo  lichten  nu  ook  veertien  fche- 
pen  ,   nevens  drie  verdekte  floepen 
en  zeven  fwaere  booten  ,  de  ankers. 
Defe  vloot  voerde  twaelf  honderd 

en  zeftig  koppen  ,  verdeelt  in  twaelf 
krijgsbenden,  onder  het  gezach  van 
Hartman    Godefrid    Steïn  -  Callenfels. 

Uitgeftapt  aen  't  eiland  Tamarka,  trok 
lanx  een  flimme  en  fmalle  weg  , ,  ten 
deele  zandig ,  ten  deele  moeraflchig, 
na  de  fterkte ,  gebou wt  op  een  hooge 
fteilte,  en  bezet  diervoegen  van  kreu- 

pel-bofch  ,  dat  onmoogelijk  konde 
doorbreeken.  Ondertufïchen  fchoot 

de  bezetting  on -ophoudelijk  met 
fchroot  uit  gefchut  en  handbuffen. 

Stein-Callenfeh  dan  vond  raedzaem  af  [ 
te  trekken,  en 't  (lot  aen  een  andere  j 
kant  te  befpringen  .    De  zee-voogd  j 
Pater ,  onlanxuit  Texel  binnen  Olïn-  j 
da  wederom  aengekomen,  zond  drie  j 
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jagten,  een  floep  en  twee  boots bo- 
'  ven'cftcdeken  Tamarka:  om  te  be- 

letten 't  overvaeren  des  vyands,  en 
fijn  branders  af  te  wijzen.  Men  kreeg 
nu  ook  bericht  van  drie  gevangene 
Portugefen  en  vijf  Brafüiaenen  :  hoe 
'tflot,  rondom  in  moerafch  enkreu- 
pel  bofch  gelegen,  met  feftien  ftuk- 
ken  fchoot  :  en  by  de  voorige  drie 
honderd  bezettehngen  ,  door  Alhu- 
([ueraue  geftijft  was  met  acht  honderd 

man.  De  hopmannen  Ie  Grand 'en  Ar- 
cijjewski  vonden  wel  twee  andere  we- 

gen, die  na  de  fterkte  liepen  ;  doch 
t'eenemael  onbequaem ,  om  lanx  de 
zelve  een  ftorm  aen  te  brengen.  Pater 
voer  met  twee  roey-floepen  't  eiland 
rondom  :    diepte  allenthalven    de 
gronden.    ArcïQewski,  derievierdie 

(  na  Garafu  vioeyt  opgeloopen  ,   oor- 
deelde een  beter  gelegendheid  gezien 

1  te  hebben  ,  van  welke  zich  ten  aen- 

j  val  konde  dienen.    Maer  de  raeden 
I  van  Olinda ,   nevens  Stein-Callenfels, 
i  meinden  :  't  was  te  veel  ge  waegt,  een 
j  fterkte  te  beftooken,  waer  na  de  toe- 

paden  zeer   voordeelig    voor   den 
vyand  gingen  :  als  die  met  kleine 

magt  gemakkelijk  een  groote't  hoofd 
konde    bieden,    't  Heilzaemft  een 

fterkte  tekggen  op  't  kleine  eiknde- 
ken  dicht  aen  Tamarka  in  de  mond 
der  ftroom.    De  verbouwer  Buuren 
dan  ftak  metter  haeft  een  flor  met  vier 

punten  en  een  lang  hoorn-werk  af. 

't  Kreeg  de  benaemïngOranje.  d'Hop-  slot  oranje, mannen  ArciJJewski  ,    Me  Hingen  en 
Beyer,bleven  tot  bezetting.'t  Overige 
hek  keerde  na  't  Recïffo.  Middelerwijl 
bragt  Antonïo  d'Oquendo  voor  Salva- 

dor een  mzgtige  vloot  aen  :  en  Steïn- 
Callenfels  uit  de  fterkte  Fredïrïk  Hen- 
rik  met  benden  vuur-roers,  nevens 
eén  merkelijk  aentalmatroofen,  van 
fchoppen  en  houweelen  voorzien, 

in 't  veld.  Geleid  by  een  gevange^r^- 
filiaen,   lanx  bedekte  wegen  zuid- 

waerd,  vond  in  d>  Affogados  de  rie- 
vier  hoog  en  fterkbefchanft,  beneden  dos 
en  boven  meteenrije  fwaere  ftorm- 

paelenverzeekert.  Na  kleine  tegen- 
weer  verlieten  de  Portugeefen  haer 

werken  en  geweer  :  d'Overwinnaers 
vernielden   huifen  en  alle  oorlogs- 
gereedfchap.  Doch,  alzoo  een  alge- 
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meine  wapen-kreet  uit  Real  en  aller 
wegen  veel  volk  op  de  been  bragt , 
trok  Stein-Callenfels  gefchikter  orde 
af :  en  kreeg  bericht  by  een  gevangen 

potte  -  bakker  Peter  /lives  ,  dat  de 
fterkte  Affogados  die  naem  droeg  na 
derievier,  op  welkers  oever  gefticht 

leid  :  doorgaens  met  ander- half 
honderdman  bezet  :  een  vierendeel 

uur  hoogerwasde  vafligheid  Piran- 
ge:  naeft  Alhuquerque  voerde  over 

de  land  -  krijgs  -  magt  Peter  d'Acun- 
ha  Andrada  't  hoogfte  gezach  :  ge- 

bruikten iweinig  musketten  ;  maer 
meelt  vuur  roers  :  leeden  geen  ge- 

brek aen  oorlogs-behoeften  ,  welke 
onlanx  fes  vol-lacden  karveelen  over- 

vloedig toe-bragten  .  Men  had  nu 
ook  uit  onderfchepte  brieven  ver- 
itaen ;  hoe  de  Tapuyers  zeer  gebeeten 
waeren  op  de  Portugeejen ,  die  voor 
defe  woefte  landaerd  groote  fchrik 

hadden  :  en  alzoo  zy  veel  Brafïliae- 
nen  in  dienft  hielden  ;  wierd  goed- 

gevonden by  de  raeden  tot  Olinda , 

de  Tapuyers  tot  vriendfehap  te  noo- 
digen.  't  Dorp  Re cïffo ,  tot  noch  toe 
open  tegen  de  rievier,  wierd  door 
een  flerke  borft-  weering  en  twee 

banketten  verzeekert.  'tjagt  de  Kat- 
te bragt  uit  d'inwijk  todos  los  Sanftos 

bericht  :  hoe  aldaer  zag  vier  galjoe- 
nen, achtien  mindere  zeilen,  ette- 

lijke barken  en  karveelen  ,  alle  ten 

borlog  toegeruft.  Ook  zeiden  de 
gevangenen,  dat  noch  een  fterke 
vloot  alle  dagen  uit  Spanje  te  ge- 

moed gezien  wierd.  Gefwind  ftee- 
ken  dartien  fchepen  en  drie  jagten, 
onder  het  beleid  van  Pater  en  de 

onder  -  zeevoögd  Martyn  Thys  zoon 
derwaerds.  Engelhert  Schutte  voerde 

't  gezach  over  negen  benden  foldae- 
ten.  Op  de  togt,  geflijfc  met  twee 
kruifers,  verüondpater  't  vertrek  der 
Spaenfche  vloot,  en  werwaerds  ftreek 
zette.  Den  elfden  van  herfft-maend 

desjaersfeftien  honderd  een  en  dar- 

tigontdektehy  een  uur  voorzonnen- 
ondergang  de  Spaenfche  vloot :  moe- 

digde alle  d'  hopmannen  en  fchippers 
aen,  eer  en  eed  te  betrachten  :  aen 

dit  werk  hing  de  welftand  of 't  ver- 
derf van  de  Welt-Indifchemaetfchap- 

py,  Doch  weinig  hielden  woord.  De 

moed  ontzonk  den  meeften;  wan- 
neemden  vyandgenaedert,  fijn  fche- 

pen en  gefchut  begonden  te  tellen ; 
want  de  vloot  beftont  niet  uit  vier 

galjoenen  en  achtien  mindere  zeilen, 

volgens 't  in-gebragte  bericht;  maer 
uit  twaelf  Caftiliaenfche ,  vijf  Portu- 
geefche  galjoenen  en  fes  en  twintig 

fpiegel-fchepen  , fluiten  of  karveelen, 
alle  vol  volk  en  gefchut.  De  galjoens 
voerden  metaele  heele  en  halve  kor- 

touwen.  d' Ammirael  Antonio  d'Oquen- 
do  fchoot  uit  acht  en  veertig  fwaere 

flukken  van  't  galjoen^/  fago.  Ech- 
ter fmijt  hem  Pater  aen  boord,  om- 

trend  tien  uuren  's  morgens :  fchipper 
JoanMafl  viel  ter  ander  zijde.  Bloedig  z 

ging  de  flrijd  toe.  Maer  in  't  midden  1 
van  't  gevecht,  geraekte  Paters  ach- 1 
ter-fchip  aen  brand.  Te  vergeefs  deed  1 
hy  alle  vlijt ,  om  den  vlam  te  blus- 
fchen.  Niemand  quam  den  zee-voogd 
af-haelen.  Hyhing  een  geruime  tijd 

aen  een  touw  voor  't  galjoen;  zakte 
eindelijk  van  vermoeydheid  af,  en 

zonk:  'tAmmiraelsfchip  Prins  Wil- 
^wfprong  eindelijk.  Weinige  van  het 

gefpronge  fchipzijn  door  Oquendo  ge- 

bergt.  Martyn  Tljyszoon  klampte  't  gal- joen Antonio  de  Paduaaen ,  beleid  by 

d'  onder  -  ammirael  Francifcus  de  Val- 
lezïlla.  't  Schip  de  Provincie  van  Uit- 

recht liep  op  d' ander  zijde.  Een  half 
uur  was  Uitrecht  flaeghs  geweeft, 

wanneer  de  groote  maft  wierd  af-ge- 
fchooten  :  en,naeenhéeviggevecht 

van  vier  glafen,  floeg  de  vlam  in  de 
zeilen.  Men  trachte  vergeefs  teles- 
fchen  :  zulx  't  volk  uit  wanhoop  op 
den  Spaenfchen  onder- ammirael 
over  vloog.  Doch  defe  ,  met  twee 
honderd  en  feftig  koppen  bemand, 

floeg  d' Hollanders  af  :  dewelke  zich 
te  water  begaven,  of  haer  leven  duur 

verkoften.  't  Gelukte  Martyn  Thys  i 
zoon  beter  :  als  die  ten  laetften  den  J 
onder-zeevoogdin  de  grond  boorde,  Tl 

en  't  galjoen  Bonaventura  vermeefter- 
de.  't  Galjoen  Joan  Baptijla  kreeg 
zoo  veel  fchooten  onder  water,  dat 
infchelijx  zonk.  De  nacht  fcheide 

't  bloedig  gevecht.  De  Hollandfche 
vloot  liet  het  by  duider  drijven  om  de 

noord  :  voorn eemens  na  'tReciffo  te 
keeren  ,  alzoo  zeer  befchaedigt  was. 

's  Qaegs 
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'sD'aegs  hier  na  hadze  O-quendo  uit 
't  gezicht  verlooren;  doch  zag  hem 
wederom  den  vijftiende  van  herfft- 
mand  en  de  fes  volgende  dagen,  door- 
gaens  vijf  mijl  ten  zuiden  of  ooft- 
zuid-ooilen  volgen.  MartynThys  zoon 
bragt  de  fchepen  den  twee  en  twin- 
tigften  voor  Reciffo  ten  anker  :  van 

|  waer  'tfcbip  Amfterdam,  zoo  haeft 
^aen-quam,  wederzeilging,  ten  ein- 

de zich  voor  Salvador  vervoegde  tot 
Paters  vlagge :  doch,  den  ammirael 
niet  vindende,  keerde  re  rugge:  en 
ontdekte  voor  d' uithoek  Auguftyn 
de  Spaenfche  vloot:  weshalven  dicht 
boven  de  zelve  o  ver-liep.  Oquendo 

lofte  viermael  'tgefchut ,  welk  uit 
Amfterdam  wierd  beantwoord  :  die 

hem  den  gantfchen  nacht  by-hield, 

ophoop :  'teenafandervaertuigvan 
de  vloot  af  te  fnijden.  De  Spaenfche 
onder-zeevoogd  lag  met  klein  zeil: 
befchutted'achter-hoede:  enfchoot 

zeer  geweldig  na'twand  van  'tfchip 
Amfterdam.  Dit  dan,  bevreeft  voor 
een  ongelukkige  kogel,  haelde  alle 
zeilen  by ,  en  bragt  de  tij  ding  wegens 
der  Spanjaerden  aen  togtop  V  Recifto. 
Zedert  .quam  uit  de  Hollandfche 

vloot'tfchip  d' Olifant  binnen.  Men 
\  kreeg  volkoomen  befcheid  van  de 
gantfche  gefchaependheid  der  zaek: 
namentlijk,  hoe,  nevens  den  man- 

haften Pater,  gebleven  waeren  de 
hopmannen  Thomas  Sickes  en  Cor- 
million,de  luitenant  Steenbergen,  veel 
volk,  en  twee  zeilen  Prins  Wilhem 
en  de  Provincie  van  Uitrecht.  Daer- 

tegen  waeren  genomen  't  galjoen  Bo- 
naventura,  met  fes  en  twintig  metae- 
leflukken,  wegende  meer  als  vier  en 
feftig  duizend  pond,  twee  honderd 
en  veertig  Caftiliaenen ,  een  groote 
meenigtezuikeren  tabak.  Onderde 
gevangenen  bevond  zich  Francifcus 
de  Fuentes,  die  ter  onder-zoek  ge- 

field, aldus  klapte:  De  vloot  voerde 
twee  regementen  Spanjaerden,  een 
ltaliaenen  :  alle  drie  maekten  uit  vier 
duizend  man,  onder gezach  van Con- 
de  del  Bangniola :  acht  en  twintig  hon- 

derd waeren  bereeds  voor  de  wal. 
1  Dewijl  'skoninx  broeder  Ferdinand 
reis  vaerdig  ftond  na  Nederland,  wier- 

den de  voornaemfte  galjoens,  ook 
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zelf  Duinkerkfche  fchepen  op-ont- 
booden,  en  Engelfche  zeilengehuurt, 
om  hem  veilig  aen  de  Vlaemfchekuft 
uit  te  zetten.  Waerom  Oquendo  fwak- 
ker  zeewaerd  dak  tot  ontzet  van  Sal- 

vador: van  welke  ftad  in  Portugaelge- 
looft  wierd ,  by  d'  Hollanders  belegert 
te  zijn  :  te  meer  ter  oorzaek  in  lang 
geen  fchepen  uit  d'in  wijk  todos  los  San- 

tos överquamen.  Aen  Duarte  d'Alhu- 

querque  ,wien  Pernanbuco  in  eigendom" 
toequam  ,  droegen  de  vlootelingen 
groot ontzach  toe:  verfcheen echter 
nooit  by  den  fcheeps-raed.  De  vloot 
had  veel  mond-koften,  volkenoor- 
logs-behoeften  voor  Brafü.  d'Orde 
lag  te  landen  aen  d'  uithoek  Auguflyn; 
maer  geloofde ,  na  de  zee  flag.een  an- 

der raed-flot  genomen  tezijn.Twaelf 
grooté  karveelen  ,  ieder  met  twee 
metaele  Hukken  ,  zouden  voeren  ftijf 
duizend  man.  Aen  Parayha  moeit 
een  fterkte  gebou  wt ,  te  bezetten  met 
darde -half- honderd  foldaeten.  In 
't  ruim  van  'tgezonke  galjoen  Antonio de  Padua  lagen  veertien  metaele  (luk- 

ken ,  behalven  de  fes  en  twintig  die 
te  boord  ftonden.  Ook  quam  ty  ding 
uit  'tjagt  de  Wind-hond ,  hoe  de 
Spaenfche  vloot  haer  volk  te  land  had 
geworpen  aen  Porto  Calvo  uit  dartien 
karveelen,  die  aldaer  wachten  na  zui- 
kerlading.  Immers  zoo  gewigtig  was 
't  befcheid ,  welk  een  Brafüiaen ,  lanx 
Albuquerques  leger  na  Olinda  verreift, 
inbragt.  Hy  quam  ,  afgevaerdigt  by  Gezant  de? 
landovi  en  Oquenou  ,  tweekoninsen  JaPuiyers f.«  — i.  .      .  o         komt  tot 

aer  Tapuyers, ten  einde  vernam:  oïde  olinda. 
Tapotingas  (alzoonoemdenze'tvolk 
gehoorig  tot  deWeil-ïndifchemaet- 
Ichappy)  haer   noch  in  Parnamhuco 
onthielden  :  met  aenbodzy^T^/x?- 
tingas  met  wapenen  wilden  byfprin- 
gen.   Verhaeldevorders:  hoe, zedert 
't  vertrek  van  Boudewijn  Henrix  zoon, 
de  Tapuyers  Petivares  om  trend  de  rie- 
vier  Grande  en  inwijk  Trajiciaon  tert 
grooten  getaele  door  de  Portugeefen 

om  hals  gebragt  waeren,  ter  oorz'aek Boudewijn  Henrix  zoon  hielpen :  alzoo 
haer  hulpeloos  liet  door  fijn  vertrek. 
Indien  de  Weft  Indifche  maetfchap- 
py  den  Brafiliaenen  eenig  bewijs  be- 

liefde te  geven  :  datze  den  Tapuyers 
wilde  d'hand  bieden  ;  zoo  zoude 

noodig 
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noodigzijn,  iets  te  onder-ftaen  op 
de  flroom  Grande.  De  voorflag  der 

Brafiliaenen  wierd  diervoegen  gewig- 
tiggekeurt  :  dat  Ellert  Smient ,  met 
't  fchip  Nieuw  Nederland  en  een  groo- 
te  floep ,  na  Siara  is  af-gevaerdigt , 
ten  einde 't  gantfche  werk  nader  on- 
derftond.  Hem  vergezelfchapten 

een  over-geloopen  Portugees  Samuel 

Cochmen  deBrafiliaenen,  die  uit  d'  in- 
wijk Trajiciaon ,  op  haer  verzoek ,  na 

Holland  woeien  gevoert  door  Boude- 
ïvyn  Henriks  zoon  :  ten  einde  haer 
maegfchap  aen  de  ftroom  Grande ,  in 
Siara  en  elders  bezochten  •  en  voorts 
de  Jandzaeten  tot  vriendfchap  met 

de  Weft  -  Indifche  maetfchappy  lok- 
ten. Terwijl  Smient  derwaerds  reis 

vorderde ,  vielen  wederom  verfchei- 

de  beraedflaegingen  wegens  't  flech- 
ten  of  verdedigen  der  ftad  Olinda :  ge- 

lijk ook  lang  te  vooren  meenig  werf 

dies  aengaende  over  en  weder  ge- 
zintwift  was.  Eindelijk  floegen  de 

Hemmen  boven,  welke flaende hiel- 

den Olindaes  verwoefting:  alzoo  wei- 
nig aen  de  ftad  gelegen  was ,  die  met 

groote  koften  en  volk ,  wegens  haer 
woefte  omtrek  en  onvafte  gelegend- 

heid ,  moeft  gehouden  :  daer  't  volk eldersbeterdienftkondedoen.  Men 

begon  dan  wat  dienftig  was  m'tRe- ciffo  uit  Olinda  te  vervoeren.  Den  vier 
en  twintigfte  van  flagtmaend  wierd 
de  ftad  metpekkranfen  en  vuurwer- 

ken aengeftooken.  Zy  brande  aen 
alle  kanten  van  lieverlaey  :  wanneer 

Stein-Callenfels  gefchikter  orde  de  be- 
zetting na  Reciffo  voerde.  De  Portu- 

geefen  konden  lichtelijk  uit  het  afne- 
men van  de  pannen  en  nederwerpen 

der  gevels  buiten  bemerken  den  toe- 
leg der  Hollanders  :  weshalven  dicht 

onder  de  ftad  verbleven :  op  hoop  van 

eenigetraege  in  de  ftad  te  overvallen 
of  de  achtertogt  te  beftooken.  Zy 

vloogen  dieshalven  binnen  het  bran- 
dende Olinda-,  doch  bereikten  geen- 

zints  haer  oogmerk.  De  geweekene 

ondertuflchen  op  '/  Reciffo  zaten 
geenzints  ftille.  Men  wierp  feftien 
honderd  man  in  feftien  fchepen.óV?/» 
Callenfels  voerde  over  het  krijgsvolk 

'thoogfte  gezach.  't  Zoude  Parayba 
gelden.  De  vyand ,  voor  feftien  da- 

i>  o  e  k  : 

gen  defer  toeleg  verkondfchapt,  had 
zichlanxderievier  Parayba  fterkbe- 
fchanft.  Stein-Callenfels ,  den  wal  ge- 
nadert  ,  zach  twaelf  Portugeefche 
vaendelen  ,  en  de  vuurroers  over  de 

borftweering  gereed,  om  het  landen 
te  beletten.  Doch  hy  tegen  de  kogels 
indringende  ,  verliep  de  vyand  fijn 
voordeel.  Nevens  het  water  lag  een  j 
fteene-flot  ,  en  ter  zijden  aen  een  J 
groot  pakhuis.  Boven  op  een  berg, 
nevens  de  ftad  Parayba  ,  vertoonde 
haer  hetkloofter  van  Francijcus.  De 
fterkte  uit  aerde  en  rijs  opgemaekt, 
had  vier  bolwerken  en  fes  en  twintig 

ftukken  gefchut ,  volgens  de  zicht- 
baere  getuigen  Drevis  en  Berfler ,  ge- 

laft de  gelegendheid  der  fterkte  te 
verfpieden.  Doch  Stein-Callenfels  ge- 
raekte  zoo  niet  te  land,  of  liet  veer- 

tig man  zitten,  getroffen  van  achter 
de  borftweering  of  uit  het  bofch.  Hy 
kreeg  nu  een  Portugees  gevangen,  en 
uit  hem  volkoomen  bericht :  hoe  een 

bende  Cajlilianen  en  vier  benden  Por- 

tugeefen ,  nevens  zeven  honderd  Bra- 
filiaenen, gifteren  achter  de  befchan- 

fing  lagen ,  toen  d 'Hollanders  uit  haer 
booten  fprongen.  Voor  twee  maen- 
den  bragten  twee  benden  Cadilianen 

\  acht  metaele  ftukken  voor  de  fterkte 

CaboDelo.  Doch  binnen  het  flotPtf- 
rayba  ftaen  geen  gebouwen ,  dan  een 
onvolmaekt  kruid -huis.    Voorts  is 

!  de  wal  dartig  fpannen  en  de  borft- 
weering acht  hoog  en  zonder  graf- 

ten. Een  mijl  de  rievier  op,  leid  een 

flot  met  vier  ftukken  gefchut:  en  on- 
der de  ftad  Paraiba  twee  mijl  hooger 

een  derde  fterkte ,  voorzien  van  fes 
ftukken.    De  ftad  heeft  een  bende 

;  burgers,  tachentïg  fterk ,  die  gifteren 

ook  op  den  oever  ftonden.  De  zui- 
I  ker-pakhuifen  ftaen  lanx  de  ftroom 

j  drie  mijl  boven  de  ftad.  Men  ver- 
wachte dagelijx  uit  Real  vier  honderd 

\  Caflihaenen  en  Napolitaeners  tot  ver- 
fterking.  Hier  viel  geen  ververfching, 
dan  weinig  caious,  en  de  ander  zijde 

I  der  rievier  eenige  bacovas  enbananas. 
\  Stein-Callenfels  wierp  gefwind  een  be- 

graeving  op  ,  twee  wachthuifen  en 
een  ftormkat  ,  van  welke  uit  twee 
ftukken  de  fterkte  befchoot :  maekte 

in  de  loop-graeven  banketten :  waer 

tegen 
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tegen  de  vyand  andere  nadernifTen 

opwierp  ,  om  d'Hollandfche  loop- 
graeven  door  tefnijden.  Voorts  zag 
Stein-Callenfels  van  dag  tot  dag  meer 
fwaerigheid  te  gemoet.  De  beleger- 

de was  fterker  van  volk  en  gefchut, 
dan  debelegeraer.  Defekondenaeu- 
welijx  wegens  klein  getal  fijn  wach- 

ten bezetten  :  wierd  afgemat  onder 
een  heeten  hemel ,  zonder  verver- 
fching  :  kreeg  binnen  vier  dagen 
over  de  twee  honderd  zoo  dooden 

als  zieken  en  gequetften.  Weshalven 
geraedzaemft  by  tijds  af  te  trekken. 
Om  den  afcogt  te  veiligen  ,  wierd  een 
reduit  gemaekt ,  en  met  fes  krijgs- 
benden  ,  beleid  by  de  bevelhebbers 
Redinchoven ,  Meppelen  ,Cloppenburg, 
Schenk ,  By  ma  en  Koek,  een  moedige 
toeleg  ondernomen.  Defe  verdeelt 
in  twee  troppen  ,  trokken  bedekte- 

lijk  door  'tbofch  achter  des  vyands 
werken  om.  Berftet  voerde  de  ben- 

den van  Schenk ,  Cloppenburg  en  Byma, 
en  viel  ter  zijde  in  der  Portugeefen 
loop-graeven ;  uit  welke  haer,  na  ee- 
nig  tegen  weer  ,  op  Ho  eg.  Zy  dan 
vluchten  na  de  fterkte  ,  zoo  vinnig 
vervolgt:  dat  de  bezettelingen  binnen 
de  fterkte  voor  een  groot  deel  van 
haer  volk  de  poort  floot,  beducht  de 
Hollanders  gelijkelijk  mogten  in  drin- 

gen, 't  Liet  hier  zich  byfter  vreemd 
aenzien.Zommige  der  buiten  gefloo- 
tene  klommen  by  de  wallen  der  fterk- 

te op ;  maer  wierden  ,  of  beneden 
door  Berflet  met  pieken  door-regen , 
en  kogels  afgelicht,  of  door  haer  ei- 

gen volk  dood  geflaegen  ,  alzoo  ook 
verfcheide  Hollanders  ,  tuflchen  de 

Portugeefen  vermengt,  de  wallenbe- 

klauwterden.  d'Andere  liepen  by 
't  flot  om,  en  in  de  mond  der  hopman  - 
nen  Redinchoven,  Meppelen  en  Clop- 
penburg,  by  welke  alle  wierden  afge- 
maekt.  De  Portugeefen  lieten  hier  ftijf 
honderd  foldaeten  zitten.  De  moe- 

dige toeleg  ftond  den  Hollanders  op 
twintig  dooden  en  vijftig  gequetften. 
En  defe  ftaken  uit  de  loop-graeven 
rijfen  met  brandende  lonten,  in  plaets 
van  fchild-wachten :  geraekten  on- 
verhindert  fcheep ,  en  onverrichter 

zaeke  voor  't  Reciffo.  Terwijl  defe 
togt  aldus  ongelukkig  afliep,  ver- 

Vordere  togt 
van  Smient, 

merkvs>aer- 
dis. 
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f  vorderde  Smient  met'tjagt  Nieuw- 
Nederlanden  een  floep  fijn  reis:  vond 

binnen  d'in  wijk  Trajiciaon  een  Portu- 
gees zeil,  dicht  aen  de  wal  gekort, 

onder'tbefchut  van  twee  ftorm-kat- 
ten  wederzijds  :  weshalven  ongerae- 
den 't  zelve  aen  te  doen.  Hy  liep  dan 
ten  anker  voor  Ubranduba,  twintig 
mijl  beneden  de  rievier  Grande:  al- 
waer  de  Brafiliaenen  Marcial ,  Tacou, 
Ararova  en  Matamve ,  dïeHollandbe- 
zichtigt  hadden, door  gevaerlijke  bar- 
ningen  geland,  haer  iands-genooten 
gingen  fpreeken  :  ten  einde  de  zel- 

ve tot  vriendfehap  met  de  Weft- 
Indifche  maetfehappy  beweegden. 
't  Boots -volk  vond  een  zink-roer- 
fchoot  van  ftrand  hooge  witte  dui- 

nen, achter  de  duinen  wilde  palmie- 
ten,  een  valleye,  by  gifling  een  mijl 
in  't  rond ,  vol  zout  water,  en  voorts 

l  wilde  verkens  en  harten.  Na  ette- 
\  lijke  dagen  ,  wederom  ter  zelver 
/  plaets  uitgeftapt ,  liepen  op  twee  vuu- 
ren  landwaerd  aen  :  en  ontmoeten 
den  Bradliaen  Tacou  ,  nevens  acht  an- 

}  dere  kloeke  Brafiliaenen  en  zeventien 
zoo  vrouwen  als  kinderen.  Zy  voer- 

den een  doodgeflaegen  Portugees 
loan  Perera  na  de  rivier  Grande :  had- 

den by  hem  gevonden  brieven,  behel- 
zende den  gantfehen  toeftand  van 

Siara.  De Brafilianen oordeelden:  de  Wondere 

bevelhebber  Smient  behoorde  hier  af  aenfl$.Ae* 
benchtte  brengen  op  V  Reciffo ,  en  het  nen: 
jagtnaSitfrdaf  te  vaerdigen.  Dit  hield 
lanx  de  wal,  boven  de  droogte  Gua- 
mare  ,  voorby  de  bergen  Salinas  en 
Porto  do  Mei ,  de  haven  de  Onces  en 
ftroom  luaguarive  ,  tot  den  Witten 
Hoek:  alwaer  de  Brafiliaenen  geland, 
haer  volk  verfpraeken:  bragten  des 
avonds  goede  tyding  aen  boord  :  ver- 

zochten te  willen  zeilen  tot  onder 

Siara :  alwaer  den  voorgenomen  aen- 
flag  te  werk  zouden  leggen.  De  raed 
wierd  gevolgt.  Nieu w-  Nederland  dies- 
halven  zet  voorby  de  vierkantige 
fterkte  Siara  ,  na  een  vlakke  ftrand 

toe ,  ter  zijde  met  dichte  bofïchaedje 
bezet.  De  Brafiliaenen  meinden  hier 
ten  voorfchreven  einde  weder  te 

landen  ;  doch  de  Portugeefen  en  Bra- 
filiaenen ,  onder  de  zelve  ftaende, 

fchooten  diervoegen  uit  bofch ,  dat  te H  h  h  r^gge 
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rugge  keerden,  't  Jagt  dieshalven  liep 
vijf  mijl  verder  achter  den  hoek  Opeje, 
gevaerlijk  wegens  blinde  klippen. 
Hier  (lapten  de  Brafiliaenen  zonder 

tegenüand  uit,  onder  belofte  van  we- 
derom te  komen  na  twee  dagen. Doch 

het  fcheeps-volk ,  welk  nu  tien ,  dan 
vijftien  Portare  e  f  en  met  vuur -roers 
gewaepend  aen  land  zag,  oordeelde 
hier  uit :  dat  de  Brafiliaenen  aen  kant 

geholpen  waeren  :weshalven  tot  groot 

mifnoegen  der  Weft-Indifche  maet- 
fchappy ,  het  anker  lichte.  Zedert  de 
miflukte  aenflag  op  Parayba,  lieten  de 

raeden  op  'tRecijfo  den  moed  alzoo niet  zakken ,  of  hervatten  een  torn  te 
doen  in  de  rievier  Grande  met  twaelf 

fchepen  en  twee  floepen  ,  voerende 

tien  krijgs-benden,  behalven  't  boots- 
volk.  Zy  vonden  voor  eerft  groote 
fwaerigheid  ,  om  bequamentüjk  te 
landen:  alzoo  op  de  kult,  doorgaens 

klippig  ,  dOceaen  vreefelijk  brand. 
Liepen  dieshalven  lanxhet  (leen  rif, 
welk  den  mond  der  ftroom  Grande 

ten  grooten  deele  dekt  ,  en  voorts 
dicht  voorby  het  flot,  omtrend  een 
vuurroers-fchoot  van  het  vaüe  land, 

gebou wt  op  een  rotze ,  aen  de  een  zij- 

de door  de  ftroom ,  aen  d'ander  by  de 
rievier  befpoek :  't  vertoonde  hooge 
fteene  muuren  met  vierkantige  pun- 

ten :  ieder  punt  was  voorzien  van  een 
fchildwacht-huisje  buiten  de  boven- 
wal  uitgemetzelt  :  na  de  zee -kant 
ftond  een  verheeven  baek  op  het  bol- 

werk ;  boven  de  muuren  ftaeken  de 
kruinen  van  drie  daken  uit.  Men  oor- 

deelde de  magt  te  fwak,  om  zulk  een 
vaftigheid  aen  te  taften,  Martijn  Thijs 
zoon  dan  loopt  binnen  een  bogt,  een 

mijl  ten  noorden  van  het  flot  Genipa- 
hou:  ten  einde  onderftond,  oideBra- 

füianen  tot  fijner  byftand  tegen  de  Por- 
tugeefen  zouden  afzakken.  Stein  cal- 
lenfeïs  fleekt  een  leger-plaets  af:  be- 

komt aen  een  Portugeefche  hoeve 
verkens  en  hoenders,als  ook  befcheid 

uit  een  overgeloopen  Neger :  dat  de 
landzaten  rondom  her  zich  met  de 

vlucht  hadden  gebergt  binnen  de 
fterkte  Rio  Grande.  Dewijl  dan  niet 
heilzaem  flond  te  verrichten ,  keerde 

de  vloot  na  't  Recijfo.  Zulx  niets  van 
belang  is  uitgerechr.  Alleenlijk  wier- 

dien  bydekruifersnuendaneenprijs 

opgebragt.  Uit  't  vaderland  quamen 
gelukkig  o  ver  acht  zeilen.  Jonathan  de 
Nekker  ,  Cornelh  forneliszoon  toltoe- 
genaemt  Houte  -heen  en  Reinier  Pie- 
ter s  zoon  liepen  ieder  met  een  jagt  uit 

Texel na  't  eiland  Vaca :  alwaer  met  ja- 

gen ,  vifTchen  en  fruit -plukken  zeer 
verquikten.  Zetten  zedert  de  ftevens 
op  de  rievier  Magdalena,  drie  mijl  in 

zee  ken  baer  aen  dik  en  bleck-geel  wa- 
ter, welk  de  ftroom  door  drie  monden 

looft.  TufTchen  de  weftelijke  en  mid- 
delfte  mond  leid  een  eiland  midden- 
weegs  der  rievier.  Achter  dit  liep  Hou- 
t e-leen  ten  anker.  Nekker  en  Pieters 
zoon  hielden  de  wacht  nevens  Punta 

Ver  de.  's  Nachts  ftak  de  wind  hard  op; 
doch  bleef 't  water  flecht.  Met  den  da- 
geraed  ontdekte  Nekker  een  zeihwaer 

opjagtmaekte;  doch  het  ontdonker- de.  Des  anderen  daegs  zag  een  bark, 
die  ftrande  ,  en  voorts  door  pieters 

zoon  verbrand  is.Nekker  vervolgde  ze- 
dert twee  andere  fchepen,  dieinfche- 

lijx  voor  hem  over  ontfnapten.  Wende 

voorts  zeewaerd  buiten 't  gezicht  van 
't  eilandeken  Zamha ,  ten  weften  laeg , 
aen  't  ooften  heuvelachtig  ,  daer  de 
zee  op  een  uitfteekende  punt  onftui- 
mig  brand.  Hyjoeg  een  bark  tegen  de 
wal ,  daer  de  Oceaen  zeer  hol  fchoot. 
Zond  derwaerds  een  boot  met  acht 

man:  van  welke , alzoo  de  boot  te  Aar- 
zen ftiet,  vier  verdronken:  de  andere, 

te  land  gefwommen,zijn  door  de  Span 
jaerden  doodgeflaegen.  Kort  hier  na 
wenden  vier  zeilen  na  Nekker  en  Pie- 

ters zoon  de  ftevens-  Tenzy  de  nacht 

op  handen  fchoot,  't  zoude  flecht  met 
haerzijnafgeloopen;  wantzydema- 
troofen  niet  konden  aen  boord  krij- 

gen ,  als  die  ettelijke  canooen  vol  wijn 
van  ftrand  haelden,en  zich  overftallig 
vol  zoopen.  Metdendagzagenzede 

vier  Spaenfche  zeilen  zoo  verre  afge- 
d  waelt ,  als  men  van  de  hoogfte  ften- 
ge  konde  beoogen  :  namen  zedert 
twee  barken  ,  en  quamen  achter  Zam- 
la  wederom  by  Route-been  -.  die ,  door 
ftorm  uit  de  rievier  Magdalena  ge- 
dreeven  tot  onder  Jamaica  ,  al  daer 

een  bark  tegen  ftrand  joeg  :  voor 

fantaMartha  een  fchip  met  vier  hon- 
derd Negers ,  en  zedert  op  de  hoogte 

van 
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van  de  droom  Magdalena  een  rijk 
gelaede  bark  verooverde.  Ook  na- 

men Nekker  en  Pieters  zoon  een  ko- 
ftelijk  fchip  van  Caraques  ,  den  buit 
over  ,  en  de  reis  na  huis.  Houte- 

heen bleef  alleen  hengelen  voor  Mag- 
dalena :  ontdekte  by  het  hooge  land 

Martha  achtien  Spaenfche  zeilen , 
ftreek  houdende  op  Carthagena  :  ver- 
meefterde  een  fregat  van  Carthage- 

na ,  welk  wegens  de  harde  ftorm 
verlaeten  moefi  ;  maer  bemagtigde 
eerlang  een  tweede  fregat.  De  ge- 

vangens klapten  :  hoe  de  ammirael 
Thomas  de  Rafpure  op  de  uit  -  hoek 
Anton  de  ftevens  van  elf  fchepen  na 
Porto  Belo  wende  ,  om  aldaer  het 

Peruaenfche  zilver  telaeden.  't  Ver- 
ooverde fchip  met  Angolafche  Negers 

liet  Houte-been  weder  vaeren;  doch 
behield  een  fregat  met  talk,  huiden, 
tabak  en  vleefch  gelaeden  ,  welk 
dicht  voor  de  kuft  Rio  Grande  nam. 

Hy  bleef  aldus  ruitende ,  wanneer  de 

zilver-vloot  van  Nieuiv-Spanje ,  hoe- 
daenige  nooit  belangende  haer  over- 

groote  fchat  was  afgegaen  ,  d'ankers 
lichte  voor  luan  de  Lua.  Zy  voerde 
voor  de  koopluiden  een  en  twintig 
honderd  duizend  ,  fes  en  negentig 
duizend  drie  honderd  en  veertig 
reaelen  van  achten ,  behalven  de  on- 
waerdeerlijke  rijkdom  voor  den  ko- 

ning, de  koflelijke  waeren  diezom- 
mige  voor  zich  overbragten  ,  en  het 
geen  fteels  gewijs  verdonkertaen  de 
koninglijke  rentmeefters  niet  was 
aengegeven.  Miguel  de  Echacareta 
was  de  overvoering  van  zulk  een  fchat 

in  negen  galjoens  ,  buiten  een  mer- 
kelijk getal  fregatten  en  minder  vaer 

tuig ,  aenbevoolen ;  doch  alzoo  ftierf, 
terwijl  de  vloot  zeilvaerdig  lag ,  voer- 

de Manuel  Serano  de  Rihera  devlagge. 
Uit  een  afgeworpene  brief  gefchre- 
ven  by  Peter  de  Ancieta  ,  den  darde 
van  wintermaend  des  jaers  feftien 

honderd  een  en  dartig  ,  kan  't  weder - vaeren  defer  vloot  duidelijk  verftaen. 

d'Inhoud  luid  aldus.  Den  eerften  dag, 
als  op  den  veertienden  van  wijn- 
maend  ,  de  vloot  buiten  de  haven 

van  Neuva  vera  Cruz  liep ,  wierd  ik  by 
den  zee  -  voogd  Rihera  afgevaerdigt : 
om  voor  af  tot  Havana  tijding  tebren- 
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gen ,  aen  de  ammirael  Rafpuru  ,  we" 
gens  de  aentogt  der  zilver-vloot. 

Öp  den  tienden  dag,  zedert  de  vloot  *"**/**# verliet,  begon  een  orkaen  uit  alle 
hoeken  des  hemels  niet  anders  te 
waeyen  ,  of  hemel  en  aerde  vergaen 
zoude.  De  golven  fcheenen  te  (lei- 
geren  tot  de  wolken.  De  ilag-rege- 
nen  ftorten  neder,  als  ten  dage  No- 
achs.  't  Onweder  duurde  twee  volle 
nachten  en  anderhalve  dag  ,  en  had 
zeilen  en  wand  aen  flarzen  gerukt. 
'tSchip  flingerde,  dat  alles  kraekte: 
en  dreef  op  Gods  genaede  ,  zonder 
de  minfte  kennis,  waer  of  voor  wat 
kuft.  Eindelijk  bemerkte  omtrend 
Campeche  te  fwerven :  weshalven  der- 

waerds  fteevende.  'c  Galjoen  Fran- 
cifcus  de  Natïvïdad  dreef  eindelijk 

zeer  reddeloos  ter  zijde,  d' Hopman Frans  Nïcolas  verzocht:  ik,  zooveel 
doenelijk  ,  hem  wilde  byblijven: 
alzoo  beducht  ftond  ,  dat  dicht  op 
de  droogte  las  Arcas  verviel.  Doch 
eerlang  (lak  een  geweldige  noorde- 
wind  op,  die  den  groote  maft  over 
boord  en  'croer  aen  ftukken  fmeet. 
Ik  dreef  dan  zonder  maft,  zeilen  en 
roer  ,  buiten  hoop  van  behoudenis. 
Daegs  te  vooren  zag  ik  een  galjoen 
zonder  maften;  doch  konde  niet  by- 
komen  :  alleenlijk  merkte  ,  dat  Na- 
tividad  niet  was,  van  welk  voor  vijf 
dagen  fcheide.  's  Nachts  wanneer voor  het  anker  reed,  befchouwdeik 
lanx  ftrand  ,  niet  zonder  verwonde- 

ring ,  verfcheide  lichten  :  waerom 
met  den  dag  te  land  derwaerds  flap- 

te. Tegen  d'oeverfpoeldenmeenigce kaften  vol  anïl ,  cochenilla  ,  baelen 
zijde  en  lijken.  Vond  den  hopman 
Balthazar  de  Amezquita-  eigenaer  van 
het  fchip  Antonio  :  welk  ,  volgens 
fijn  verhael ,  zoo  vol  waters  fchom- 

melde,  dat  ftranden  moeft.  't  Schip 
ftiet  terftond  aen  duizend  ftukken. 

Verloor  twee  en  twintig  man  en  de 
gantfchefcheeps  lading,  uitgenomen 
het  zilver  ,  welk  behield  ,  behalven 
twee  baer ,  en  fes  kiften  met  reaelen. 
Wegens  de  vloot  wift  niet  anders : 

als  dat  tereerfterdag,  toen  d'orkaen 
begon  ,  het  galjoen  lufepe  driemael 
omhulpfchoot ,  gelijk  ook  het  fchip 

van  Domingo  d'Arano.  De  bevel- Hhh  2  hebbes 
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hebber  Francifcus  de  Supide  wende 

wel  fijn  galjoen  Terefia  ten  byftand; 

doch  deltorm  en  hemelshooge  bae- 
ren  beletten  het  goede  voorneemen. 

Hy  zag  dan  de  fchepen  zinken. 
Voorts  verhaelde  Amezquita  aen  An- 
cïeta  :  hoe  hy  de  fregatten  mifchte 

drie  dagen  voor  den  orkaen.  Het  gal- 
joen Rofario  ,  gevoerd  by  Balthazar 

Spinofa,  dreef  zonder  maften  en  gal- 
dery.  Tere  (ia  flingerde  tot  zinkens  toe 
voï  water.  In  zulk  een  jammerlijken 
fiand  liet  Amezquïta  de  vloot  ,  op  de 
hoogte  van  twee  en  twintig  graeden , 
den  vijf  en  twintigftederwijnmaend. 
Aen  defe  vertelling ,  uit  de  mond  van 
Amezquita ,  knoopt  Ancïeta  fijn  eigen 
vorder  weder- vaeren.  Ik  keerde, 

fchrijft  hy  ,  na  mijn  fchip ,  welk  by  de 
flijvenoorde-wind  gevaer  liep  :  ge- 
raekte  eindelijk  binnen  de  rievier  Ta- 
bajco  :  alwaer  de  priefter  van  het  dorp 
een  brief  ontfing ,  gefchreeven  by  den 
llrand-meeiter,  diehetaengefpoelde 

goed  zoude  bergen  :  hoe  vijf  fchepen 
tegen  den  avond  na  ftrand  liepen.  De 
inhoud  der  vordere  brieven  luiden 

gelijk  volgt,  loan  de  Ledejma  verwit- 
tigde uit  Mexico  den  Jefuiet  Diego  Sofa 

binnen  Romen  aldus,  't  Verlies  der 
alderkoftelijkfte  vloot  ,  uitgezon- 

derd twee  fchepen  ,  is  buiten  beden- 
king zeker  .De  Spaenfche  kroon  heeft 

vry  meer  goederen  verlooren  ,  als 
Pieter  Hein  weg  -  fleepte.  Onder  de 
drenkelingen  drijft  ook  de  markgraef 
Salinas.  't  Galjoen  Terefia  is  gezon- 

ken met  een  onwaerdeerlijke  fchat 

en aenzienelijke  perfoonaedjen.  Ten 

minften  bedekt  d'Oceaen  twintig  hon- derd duizend  realen.  Binnen  de 

ftroom  Lagartos  is  een  fchip  gebergt. 

Van  de  overige  weet  niemand  zeker- 
heid. Hier  komt  tijding  in,  dat  een 

Peruaenfch  zeil  met  vier  tonnen- 

gouds  is  verongelukt,  't  Zijn  verbor- 
gene oordeelen  Godts  die  Spanje 

ftrafFen  wil.  Vorders  ftaet  voor  han- 
den een  tweede  brief  uit  Mexico  , 

welken  Francijcus  Tirolmonte  affchik- 
te  aen  mevrouw  Maria  Rodriguez. 
Buiten  twijfel ,  fchrijft  hy  ;  zal  het 
Spaenfche  hof  hebben  verftaen  het 

ongemak  der  zilver-vloot,  welktref- 
te  voor  de  kuft  van  Campeche  ,  zoo 

e  r  d  e     Boek: 

als  de  (levens  zette  op  Havana,  't  Affl- 

m iraels  fchip  lufepe  en  Terefia  't  gal- joen der  onder -zeevoogd  ,  nevens 
andere  ,  zijn  vergaen.  Nooit  voer 

rijker  vloot  af.  Twee  reddeloofe  zei- len hebben  alleen  Havana  gekregen. 

Een  is  te  rugge  binnen  Vera  Cruz  ge- 

keert  :  een  geftrand  bergde  wat  zil- 
vers.  Overlegt,  mevrouw  ,  hoe  zulk 

ongeval  den  Spaenfchen  kroon  zal fmerten.  Uit  Vera  Cruz  zond  ook 

Alonfo  Garzia  defe  letteren  aen  me- 
vrouw Beatris  Herrera:  Met  de  ver- 

ongelukte zilver- vloot  zijn  gefneu- velt  meer  als  twee  duizend  zielen: 
en  rijkdommen,  welker  gelijk  Spanje 
nooit  heeft  verwacht.  Van  de  zelve 

plaets  fchreef  1/idorus  Mendes  Seque- 
ra  ,  den  vijftiende  der  louwmaend 

des  jaers  feftien  honderd  twee  en  dar- 
tig.  Een  klein  fcheepjen  van  Campe- 

che brengt  hier  voor  nieuws  in  :  hoe 
een  verdwaeld zeil,  voerende  dartig 

koppen ,  die  alleen  uit  het  ammiraels 

fchip  Iufepe,  zinkende  met  vijfhon- 
derd zielen  ,  haer  in  de  floep  bega- 

ven ;  doch  zouden  ook  aldus  vergaen 

zijn,  dewijl  onvoorzien  van  levens- middelen dobberden  :  tenzy  een 

fcheepjen  haer  overnam.  Men  heeft 
ondertuffchen  bevonden  ,  op  wat 

wijfe  zich  den  gantfchen  handel  had 

toegedragen  :  namentlijk  de  zee- 
voogd Manuel Serano,üeepte  de  floep 

achter  het  galjoen  ,  terwijl  het  ruim 
vol  water  begonde  te  fchommelen : 
ten  einde  zoo  veel  volks  des  noods 

bergde ,  als  de  floep  konde  voeren. 
Doch  de  dartig  xoiCampeche  geland, 

bemerkende  't  fchip  zonk,  maekten 
haer  meefters  van  de  floep,  en  hakten 
ter  neder  die bereeds  aldaer  vonden, 

onder  welken  ook  den  markgraef 
Salinas :  lieten  ook  den  ammirael  niet 

toe,  hoewelootmoedigop'tzinken- 
degaljoen  om  lijfs  berging  fmeekte. 
Salinas  quammeeft.  om  ha\s,  teroor- 
zaek  een  koffer  vol  kleinoodjen  in 

de  floep  over-zette.  Dit  was  aller 
gaeding;  doch  konden  de  buit  niet 
deelen  ,  dan  tenzy  d'eigenaer  aen 
kant  geholpen  was.  Zoo  haeft  van 

boord  (laken  zonk  't  galjoen.  Nie- 
mand had  dit  fchelm-ftuk  ooit  gewe- 
ten, indien  niet  onderling  oneens 

wier- 
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wierden  over  den  buit.  d'Hoog- 
boots  man  Francifcus  Granillo  fcheen 
meer  te  willen  hebben ,  uit  kracht 

fijner  bediening ,  als  twee  gebroeders 
los  Farfanes  konden  goed- vinden, 
't  Gefchil ,  ruchtbaer  gemaekt ,  hielp 
Granillo  in  den  kerker  tot  Campeche. 
Defe  gepynigt  beklapte  de  andere. 
Alle  leidenze  de  wijt  op  den  kapel- 
laen  Cardenas ,  die  haer  tot  het  mis- 

drijf aenhrtfte.  Los  Farfanes  zijn  ont- 
m  vlucht.  Vorders  komt  hier  een  brief 

van  Balthazar  de  Amizquita  ,  behel- 
fende:  hoe  hy  op  de  kuft  Tahafco  is 
geftrand:  een  fchip  hoorde fchieten, 
welk  zedert  noch  hoorde  noch  zag: 

de  fregatten  hebben  't  meed  tegen 
ftrand  gejaegt:  't  galjoen  van  Alonfo 
Suares  flingerde  vol  water  en  mafte- 
loos.  VootVetusVeraCruz ,  verhaelt 
vorders  Sequera ,  heb  ik  gezien  een 

groote  malt ,  reede  en  boeg-fpriet  op 

ftrand  geworpen,  't  Gerucht  loopt, 
als  of  de  galjoenen  Natividaden  Rofa- 

r/'ohaer  binnen  Havana  gebergt  had- 
den. d'Overigezeilenhoudmen  ver- 

looren.  Noch  zijn  letteren  onderde 

man  ,  welke  de  gezach-hebber  over 
Nueva  Vera  Cruz  aen  fijn  vader  af- 

»  fchikte.  De  verongelukte  zilver- vloot 
m  zalbyzonder  de  beurze  tot  Sevillien 
der  buiten  gemeinontftellen.  Nooit  ging 

rijker  vloot  uit  defe  haven  onder  zeil. 

Boven  alle  waeren  koftelijk  de  gal- 

joenen JufepeenTereJïa  ,  'teerfte  ge- 
voerd by  ManuelSerano ,  't  ander  by 

Andraas  de  Arijlkaval ,  beide  oner- 
vaerene  zee  luiden ,  onlanx  uit  China 

overgekomen.  Voor  dit  ongeval  der 
vloot  gaf  God  een  voor-teeken  fijner 
gramfchap;  want  een  aerd-beeving 
inzeefchuddedefchepen,  en  wierp 
ettelijke  gebouwen  ter  aerde.  Ook 
lichte  de  vloot  d'ankers,  zoo  als 

'sdaegs  te  vooren  haer  opper- hoofd 
Miguel  de  Echazaretta  begraeven 
was  :  diervoegen  fchielijk  door  de 
dood  overvallen,  dat  geen  uiterfle 
wille  konde  ontwerpen.  Weinig  da- 

gen na  't  vertrek  der  vloot ,  wierden 
op  Iuan  de Lua  honderden  zeventig 

huifen  aen  kooien  geleid.  'tSchijnt 
de  Spanjaerden ,  uit  vrees  voor  d' Hol- 

landers ,  den  tienden  der  wijn- maend 
zeil  gingen,  hoewel  een  ongeleegen 

Hoe  groot de  koften 

vallen  van 

de  bezet- 
ting binnen Salvador* 

Togt  van 

Walbeek  ep 
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tijd;  want  als  dan  in  de  bogt  voor 
Vera  Crux  dikwils  de  Orkaenen  een 
grouwzaeme  zee  maeken .    Uit  een 
afgeworpen  brief ,  gefchreven  by  den 
betaels-heer  Francifcus  Soarez  ,  blijkt : 
hoe  veel  de  twee  regementen  binnen 
de  ftad  Salvador ,  't  eerfte  onder  Chri- 
Jloval Mexia  Bocanegra ,  beüaendeuit 
negen  krijgs-benden,  ieder  fterk  feftig 
koppen,  't  ander  onder  VafcodeMaf 
carennas,  fterk  dartien  benden  ,  jaer- 
lijx  den  Spaenfchen  koning  Honden : 
namentlijk  vier  honderd  ,  twee  en 
dartig  duizend,  drie  honderd  en  ne- 

gen guldens.  MaerdeNederlandfche 
raden  opReciffo  niet  afgefchrikt  door 
de  vergeeffche  toeleg  des  voorleeden 
jaers  op  Rio  Grande ,  vatten  een  nieu- 

we aenflag  by  de  hand  Dartien  krijgs- 
benden  wierden  gefcheept  in  zeven- 

tien zeilen  :  ten  einde  aen  deftroom 
Formofo  een  fterkte  bouwden.  De  Por- 

tugeefen  te  onmagtig  ftaeken  een  pak- 
huis met  drie  honderd  zuiker-kiften 

in  brand,  en  namen  de  vlucht.  d'Am- mirael  Walbeek  ,  aen  den  oever  van 
Formofo  geland ,  vondgeengelegend- 
heid  voor  een  nieuwe  fterkte :  alzoo 
de  ftrand  ,   geen  vuur-roer  fchoot 
breed,  bezet  lag  met  boflehaedje,  ach- 

ter welke  hooge  bergen  reefen  ,  die 
over  ftrand  heerfchten .   Zette  voorts 
na  Serinhain,  en  aldaer  ettelijke  hui- 

zen, en  een  koftelijke  zuiker-mooien 
inaffche.  By  mangel  van  karren  kon- 
de  de  twaelf  honderd  zuiker-kiften, 
hier  gevonden,  niet  af-haelen.    Voor 
Porto  Calvo  verbrande  Walbeek  een 
karveel :  vong  op  Camarigibi  eenige 
hoornbeeften  ,  en  keerde  zonder  an- 

dere verrichting  na  V  Recijfo.  De  krui- 
fers  ondertuilchen  bragtennuendan 
prijfen  binnen.  Men  hervat  wederom 
een  nieuwe  torn.    Martijn  Thijs  zoon  verrichting 

voerde  de  vlagge  onder  aehtien  zei-  vm^far- 
len  :  Stem  Callenfels  t  gezach  over  *.oon  en 

veertien  krijgs-benden.    Des  nachts  $teia-?*1- 
voor  d' uithoek  Auguflijn  genaedert,  Tuitfoek 
vonden  een  rif  lanx ftrand,  waerop  ̂ nuMn- 
de  zee  hard  brand  e  :  eindelijk  een 
kleine  inwijk,  welker  mond  met  een 
ftorm-kat  gefterkt  lag.    De  vyand 
loÜeeengeichutopdegemande  boo- 

ten, die  echter  binnen  roey den  ,  en 
niemand  gewaer  wierden  als  fesrui- 

Hhh  3  ters, 
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ters,  en  weinig  verder  twee  borft- 

weeringen,  d'een  boven  den  ander 
tegen  de  voet-ftrand  op  geworpen. 
Terwijl  de   Hoilandfche  pjekeniers 
aen  landmeinden  te  fpringen,  bran 

den,  by  gifting  driehonderd  Portu 

grc/£»,gelijkeUjklos.Op  den  berg  ver 
toonde  zich  meer  volk.  Defcheeps- 

raed  ftond  bedremmelt  met  't  werk. 

d' Inwijk  was  zoo  naeuw,  dat  alleen- 
lijk zes  booten  gelijk  konden  landen. 

Ook  fchoon  de  vyand  geflagen  wierd 

van  achter  fijn  borftweering ,  ftonden 

de  befpringers  ten  deel  voor  'tgefchut envuur-roers  uitdefterkte  Nazareth 

op  den  berg.  Ook  konde  Nazareth 

(indien  gewonnen  wierd  )  naeuwe- 
Üjx  verdeedigt .  tenzy  de  gantfche 

berg  rondom  befchanfcht  was,  't  geen 
niet  alleen  koftelijk  zoude  vallen, 

wegens  fwaere  bezetting  ,  hier  toe 
vereifcht ;  maer  ook ondoenelijk , ter 

oorzaekder  roode  berg-aerde,  niet 

bequaem  om  befchanfing  te  maeken. 
Voorts  leverde  de  kaele  berg  noch 
hout  noch  ververfching .    Behalven 

dat  het  ftormen  veel  gevaer  na  zich 

fleepte.     d' Ingang  der  haven  ftond 
zorgelijk  :  dewijl  een  fteene  bank 

geen  toegang  liet ,  als  tuiichen  imalle 

openingen :  welker  voornaemfte  ver- 
zekert lag  met  een  fterk  water-flot, 

en  binnenwaerd  door  de  vafligheid 
Tuntael.   Lanx  de  zee-kant beletten 

de  barningen  het  landen  ,   en  een 
fwaere  vierkantige  toorn  den  opgang 
na  de  fterkte  Nazareth,  welker  tempel 

verre  in  zee  gefien  word.   Dufdanige 
redenen  rieden  den  aftogt.  Aldus  dan 
keerden  wederom  onverrichter  zake. 
Alleenlijk  verooverde  Schuppe  op  de 
droom  Formofo  twee  karveelen  met 

vijf  honderd  zuikerkiften .    Martijn 
Thijs  zoon  wederom  uitgeruft  voerde 

twee  en  twintig  zeilen  tot  een  wigti- 
ge  toeleg  :  vier  fchepen  vol  zuiker 
fcheiden  van  fijn  vlagge  na  Holland, 

met  den  overften  luitenant  Stein  Cal- 

lenfels  en  de  raed  Se  rooskerken.  Voorts 
bleven  noch  voor  de  Brafilfche  kuft 

dartien  fchepen,  onder  't  beleid  van 
loan  Maft.  Terwijl  defe  af  en  aen  hield 

lanx  de  wal,  nam  de  ftee- voogd  van 

't  Reciffo  ,  nevens  d'overfte  Rembach 
een  gevaerlijke  aenflag  voor  ,  die 

Boek: 

wel  befloeg.  Met  vijf  honderd  man 
en  veertig  Negers  ,  rukt  des  avonds 
ten  fes  uuren  uit  't  Reciffo  ,  voorby 
Olinda  ftrand  lanx.  De  Portugeefche 

ruiterwacht rende  gefwind  na'tReal, 
twee  uur  van  Olinda  ,  om  Albuquer- 
que\\iQt  af  te  verwittigen.  De  regen 
had  ,  tegen  gewoonte  des  tijds, 

twee  dagen  opgehouden  :  was  an- 
ders onmoogelijk  geweeft  voor  de 

Hollanders  haer  oogmerk  te  berei- 
ken: alzoo  drie  flroomen  moeften 

door-waeden  ,  alle  meer  als  tot  de 

middel  diep,  de  tweede  ftijf  een  vier 

en  deeluurs  wijd,  ten  zuiden  Para- 
tibi: de  dar  de,  aen  d'over-zijde  van 

Paratibi  ,  bereikte  een  half-mijls 
breedte.  Zy  trokken  voorts  over 
hooge  fteenachtige  bergen  ,  en  dan 
door  enge  paden ,  daer  Hechts  man 
voor  man  konde  gaen  ,  twee  uuren 

lang  ,  by  zulk  een  pik-fwarte  don- 
kerheid ,  dat  niemand  onder  de  dich- 

te lommer  der  boflchaedje  twee  tre- 
den verre  konde  zien.  Weshalvende 

benden  nu  en  dan  van  elkander 

dwaelden ;  doch  geraekten  t'elle- kens  ,  niet  zonder  merkwaerdige 
beftiering  Gods  ,  wederom  by  een. 

Voorts  laggroot  gevaer,  om  ontdekt 
te  worden  ,  door  de  meenigte  hui- 
fen  en  volk-rijke  dorpen  ter  rechter 
en  flinker- hand  des  wegs,  als  ook  op 
d'een  en  ander  zijde  van  Paratibi, 
behalven  deverfcheide  zuiker  moo^ 
lens  rondom  Garafu.  Indien  iemand 
d' Hollanders  had  gewaer  geworden , 

konden  lichtelijk  de  wegen  met  om- 
gehakte boomen  geftopt  hebben ,  en 

de  togt  zoo  lang  bekommert ,  tot 
hulp  -  benden  bequamen  uit  Real. 
Waerom  d 'Hollanders  d'  huifen  mij- 

den ,  en  zoo  ftil  als  doenlijk  voort 
rukten.  Wie  haer  gemoete  wierd 

nedergehakt:  behalven  weinige,  de- 
welke zich  vrywillig  over  gaven. 

Den  eerften  van  bloey  -  maend  des 
jaers  feftien  honderd  twee  en  dartig, 

geraektenze  tegen  middag  voor  de 
ftad  Garafu :  met  drie  krijgs-benden 
bleef  Rembach  in  flag-ordeftaen  :  met 
drie  andere  overviel  de  ftee -voogd 

onvoorziens  de  ftad.  De  ingezeete- 
nen  hadden  de  minfte  vrees  voor  de 

Hollanders:  als  die  de  wegen  onbruik- 
baer 
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baer  oordeelden,by  de  gewoonelijke 

regentijd.   In  d'eerfte  torn  fneuvel- 
den  omtrend  honderd  Portugeefen, 
meeft  voornaeme  koopluiden  ;  die 
met  haer  goederen  ,  herwaerds  uit 
Olinda  gevlucht,  zich  alhier  ter  nèder- 
floegen.    Weinige,  onder  welke  fes 
Francijcaenen,zijn  gevangen.    De  ze- 

gen ftond  d'  Hollanders  op  acht  doo- 
den  en  vijf  en  twintig  gequetften,  ne- 

vens de  verwonde  Rembach.  De  ftad- 

houder  fmeet  twee  honderd  wijn- 
pijpenden  boodera  in:  ten  einde  de 
loldaet  zich  niet  vergat  in  den  drank. 
En  alzoo  hier  veel  fchoon  vrouw- 

volk was  ,   befloot  hy  alle  binnen 
Cofmus  kerk ,  om  tegen  fchennis  te  be- 

vrijden :  enbequamgrootebuit.  De 
priefter  Duarte  Mendez  Serraon,wicns 
onder-fchepte  brief  de  bewind-heb- 

ber Joan  de  Laet  zelf  heeft  geiefen , 

fchat  den  roof,  by  d 'Hollanders  weg- 
gefleept,  op  negentig  duizend  gul- 

dens, behalvendefchaededie(?<m7/« 
by  haer  verwoefting  leed.  Verhaelt 
vorders  :  dat  de  ftad ,  genaemt  Villa 
defanto  Cofmo  de  Garafu ,  vijf  mijl  ten 
noorden  van  Olinda  lag  :  doch  afnam 

met  d'opkomft  van  Olinda  :  en  we- 
der begon  aen  te  nemen  zedert  Olin- 

daes vernieling;  alzoo  devoornaem- 
fte  koopluiden  van  die  ftad  alhier 
huifen  bouwden,  't  Had  drie  kerken, 
Cofmus,  Mifericordia  en  Heremitage 
defanta  Crux :  als  ook  twee  kloofters, 
Invocacaon  de  Antonio ,  bewoond  by 
Capucynen ,  en  een  ander  toe  -  gewijd 
aen  Francifcus  by  Francifcaenen.   De 
hoofd-tempel  Cofmus  ,  gebouwt  op de  manier  van  een  breed  Hollandfch 

huis,  vertoond  een  hooge  en  aenzie- 
nelijke  ingang  :  waer  voor  twee  ftae- 
kenftonden,  in  wiens  top  een  klok- 

ke hing.    't  Francifcus  -  kloofters  leid 
binnen  een  ruime  muur,  in 't  midden 
van  een  vermaekelijk  hof ;  had  we- 

derzijds van  'tgefticht   een  toorn. 
Serraon  fchrijft  vorders  :  dat'tmeefte 
volk,  vierende  d'hoog-tijd   van  de 
fanten  lacoh  en  Philips  ,  ter  miffe  was, 

toen  d'  Hollanders  aenquamen  :    en 
hoewel  eenig  krijgs-volk  uit  haer 
venfters  zagen  ,  meinden  Portugeefen 
te  zijn  ,  die  een  aenflag  maekten  op 

Tamarica,  gelijk 't  gerucht  liep.  De 

A    s    i   i. 
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ftad -voogd  van  't  Reciffo  f  rok  met  den 
roof  uit  Garafu  :  ftak  ettelijke  huifen 

in  brand  :  en  nam  fijn  weg  ,  drie       .-    ' 
uuren  gaens,  na'tflot  Oranje  op  't  ei- 

land Tamarica.    Maer  Albuquerque, 
verkondfchaptdefer  togt,  vaerdigde 
gefwind  af  een  Spaenfch  regement 
beleid  byd'overften  Ferdinand,  Lui- 
dewijk  Barhalho  en  Paulus  de  Perada  , 
neven?  een  merkelijk  aental  vrywii- 
iige  Edelen  ;  doch  quamen  veel  te 
laet.  Nu  en  dan  vielen  prijfen  binnen. 
Den  Portugeejen (aldus  aller  wegen 
in  geduurig  wapen  kreet  gehouden 
teland,  en  op  zee  dagaendagfchae- 
de  lijdende)  begon  't  hoofd  te  hangen 
na  vrede  :  temeer  alzoo  geen fwaere 
vloot  uit  Spanje  ten  hulp  te  gemoed 
zagen,  en  een  gerucht  ging  :  dat  de 
Weft-Indifche  maetfchappy  fterke 
toerufting  maekte.  Peter  Aharesdzn  &rt*t"fi» 

(onder  d'Hollandfche  krijgs-over-  Sf* ften bekend,  alzoo  eertijds  haer  ge- 
vangen was  )  door  Duarte  d'  Albu- 
querque, wien  de  land-voogdyfchap 

pernanbuco  eigen  toequam,  en  des 
zelfs  broeder  Matthias  ,  voerende 

'topper-bewind  des  Brafilfchen  oor- 
logs  ,  afgevaerdigtna'/^c/jfö,  ver- 

zocht onderling  gefprek  ,   tot   be- 
luchting der  gefchillen  tuffchen  haer 

en  de  Weft-Indifche  maetfchappy. 
De  raeden  op  'tReciffo  verftonden 
elkander  niet,  wegens  defe  befending. 
Zommige  meinden  ,   dat  hier  een 
loofe   trek  achter  fchuilde  ,   en  de 
zaek  den  gebroeders  Albuquerque  niet 
ernft  was.  Andere  hielden  het  tegen- 

deel ftaende,  Alzoo  d'Alburquerques 
genoegfaern  konden  overflag  maken: 
datze  Pernambuco  quijiwaeïen  ,  'czy 
de  Weft  ïndifche  maetfchappy  mee- 
fter  bleef,  het  zy  de  Spaenfche  ko- 

ning defe  land-voogdyfchap  bemach- 
tigde ;   want  de  koning  zoude  die  in 

zulk  een  geval  aen  fijn  kroon  bren- 
gen ,  als  een  geweft  met  den  fwaerde 

gewonnen ,  of  ten  minfte  d'onkoften 
den  AÏbuquerques  afvorderen  ,  welke 
gefpilt  had  in  den  oorlog,  &\ed' Aibu- 

querques  nimmer  zouden   konnen 
vergoeden.    De  verre-zienende  rae- 

den bemerkten,  hoe  't  was  of  niet, 
het  was  een  fchaedelijk  werk  voor  de 
maetfchappy ,  indien  zich  eenigzints 

in 
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in  eenige  onder-handeling  inwikkel-  1 
den :  om  te  zien  voor  hoe  veel  dui-  ! 

zend  zuiker-kiften  't  Reciffo  den  Por-  ! 
tugeefen    zoude  worden  ingeruinit. 
Want  behalven  de  raeden  geenzints 

haer  ver-  gernachtigt  waercn  ,  buiten  kennis 

Ïfr/Usm   van  haer  meeftersde  bewind-hebbe- enwaerom.  ren  ,  zich  in  te  laeten  tot  zulk  een 

wichtigen  handel :  zoo  flond  daeren- 
boven  te  beduchten  ,  dat  eensdeels 

de  Brafiliaenfche  bondgenooten,  den 
Hollanders  mogten  afvallen  ,  en  met 

de  vyand  verzoenen,  bemerkende: 
hoe  d' Hollanders ,  voor  zuiker  uit  te 

koopen  ,  de  bond-genooten  lichte- 
lijk in  den  nood  lieten;  andersdeels 

fneedmen  den  weg  af  voor  de  Portu- 
geefcheonderdaenen  ,  die  lang  haer 
bekomfl  hadden   aen   Albuquerques 

hardnekkige  tegen-fland,  om  zeïver 
met  d' Hollanders  over'tnederleggen 
der  wapenen  te  fpreeken  :  ten  einde 

wederzijds  geruftelijk  voordeel  ge- 
nooten  uit  hetgeen  deboodemvan 

Pernamhuco  levert.    Ey-aldien  Peter 
Alvares  voet  kreeg  tot  eeniggefprek, 

Alhuquerque  zoude  de  mifnoegde ge- 
durig met  defe  voorwending  paeyen  : 

dat  hy  bereeds  het  werk  ter  hand 
floeg,  omeenmaelhetlandtotruftte 
brengen.  Na  rijpe  o  verflag  dan  kreeg 
Alvares  ten  anrwoord :  de  Wefl-Indi- 

fche  maetfchppy  was  gezind ,  't  bezit 
op  Brafil.,  met  de  wapenen  bemach- 

tigt ,  met  alle  mogelijke  magt  ten 
uiterfte  te  behouden.  Indien  Alvares 

zoo  verre  Alhuquerque  beweegde ,  dat 

hy  't  land  ruimde ,  zoude  voor  dufda- 
nige  verrichting  een  rijke  belooning 

inval  der    gtmQX.tn.d'  Hollanders  zedert  aen  Bar- üollanders.  raGrande  te  land  geftapt,roof den  veel 
wijn  en  tabak  ,  en  verbranden  twee 

dorpen ,  als  ook  de  zuiker-riet-vel- 
óen  en  zuiker  moolens  op  Catuwan- 
ha,  en  noch  een  aen  Bar  ra  Grande  en 
drie  in  Porto  Francefe.  Ondertufïehen 

waeren  in  aentogt  de  bewind  hebbers 

Matthijs  van  Ceulen  uit  Holland 'op  het fchip  de  Fama  nevens  drie jagten  ,  en 

loan  Gijffeling  uit  Zeeland  op  Middel- 
lurg ,  vergefelfchapt  met  de  fluit  de 

xrievenin  **«?»•  Men  had  nu  aller  wegen  uit 
jBrafiige-    't  Reciffo  brieven  geftrooyt  onder  de 
ftrooyton-  p0rtugeejen  te  landvvaerd  ,   van  in- 
tugeefen!   houd :  de  Weft-Indifche  maetfchap- 

py  is  onfchuldig  aen  de  verwoeftin- 

gen  ,  die  gy  luiden  bereeds  niet  an- 
ders als  met  verfchrikking  kond  be- 

fchouwen.     Swaerder  ongemakken 

ftaen  te  wachten.  Uwe  dwaefe  hard- 
nekkigheid  veroorzaekt  zoo  veel 

quaeds.   Spaenfche  krijgs-knechten 
konnen immers  Bra/ïlmet  verdeedi- 

gen?  't  Land  leid  overal,  zelf  voor 
een  kleine  magt  Hollanders  open  : 
om-  afbreuk  te  lijden .  Gy  hebt  geen 

byftand  uit  Spanje  te  koopen  ,  vol- 
gens 't  af  fchrift  der  brief  op  't  ver- 

overde fchip  Rocque  Barrosby  ons  af- 
geworpen.   Hoe  zal  de  Spaenfche 

kroon 't  hoofd  bieden  aen  den  zeeg- 

haftigenSweedfch en  koning  en  over- winnende Duitfche  vorften ,  die  den 

kaizar  Duitsland  te  bang  maeken  > 
|  Waerom  Portugael  ondraegelijke  la- 
j  ften  draegt.    De  geduchte  vloot  uit 
1  Texel,  de  Maes  en  Zeeland  naedert. 

Hoe  zult  gy  luiden  dankonnen'tver- 
I  derfontgaen,  die  nu  dagelijx  verdor- 

ven word?  Wy  bieden  u  aenbillijke 
voorwaerden  ,  op  welke  blijven  zult 

by  een  vreedzaem    bezit    van  het 
uwe.  Namentlijkrnenftaettoe,  vry- 

j  heid  van  Gods  dienft  en  handel  op 
!  't  Vereenigde  Nederland ,   betaelende 

j  d'helft  minder  tollen  ,   als  aen  den 
I  Spaenfchen  koning.  Indien  dufdae- 
i  nige  voorflag  fottelijk  afflaet,  hebt 

i  af  te  wachten  't  uiterfte,  't  geen  den 
oorlog  mede  brengt.  Deverfpreyde 
letteren  deeden  weinig  vrucht  :  ter 

:  oorzaek  dingezeetenen  met  krijgs- 
i  volk  overlaft ,  niet  derfden  reppen. 

j  Men  geraekte  nu  ook  achter't  geheim 
j  vaneen  verraeder,  dewelke  alle  ge- ;  heimenhTen  der  Nederlandfcheftaet 

j  uit  't  Reciffo  o  ver-  briefde  aen  de  Portu- 
\  gees  Rocque  de  Barros  ,  door  een  Mu- \laet:  die,  wegens   over   en  weder 

1  gaen  verdacht  geworden  ,  ter  hech- 
tenis gefteld,  beklapte  eenDortenaer 

)  Leonard  van  Lom  ,  op-ziender  op  de 

;  veroverde  prijfen  en  vertaelder  der  * 
J  Portugeefche brieven.  Defebekendex 

\  tot  zulk  een  heilloos  werk  gebragt  te  dl 
f  zijn  binnen  Amderdam,  door  een  Por- 
tugeefch  koopman  aldaer,  nament- 
lijk  Duarte  Rodrigues  Delues  :    met 
weiken  een  be-eedigt  verdrag  floot, 
en  daer  op  de  miiïe  ontfing  van  een 

Am- 
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Amfterdamfche  priefter  achter  de 
Noorder  -  kerk  ,  tot  meer  beveili- 

ging, 't  Verdrag  behelfde,  hoe  zich 
na  V  Recijfo  zoude  begeven  :  aldaer 
alle  gelegendheid  na  fnuffelen  :  en 
de  zelve  aen  Barros  bekend  mae- 
ken,  by  alle  moogelijke  haeft.  Het 

fchelm-ftuk  wierd  doodwaerdig  ge- 
keurt.  Men  hakt  dan  Lom  de  twee 

voorde  vingeren  der  rechterhand 

af,  daer  na  't  hoofd ,  en  voorts  't  Jic- 
chaem  aen  vier  ftukken.  DeMulaet 

isgeworgt,  en  infchelijx  onthoofd. 
Maer  de  bewind-hebber  Ceulen  be- 

zichtigde het  eiland  Majo  ,  rondom 
met  fteile  ft  een-  klippen  :  heeft  twee 
zoutpannen,  en  overvloed  van  paer- 
den  ,  efels ,  veldhoenderen  ,  ver- 
fcheiden  gevogelt  ,  en  inzonder- 

heid bokken.  d'Inwoonders,  zoo- 

ber  gekleed ,'  met  halve  pieken  en 
verroefte  houwertjens  gevvaepend, 
zijn  gebanne  Portugeejen ,  dartigh 
in  getal ,  waer  onder  een  vrouw 
haer  bevond.  Aen  het  opperhoofd 
Amaro  fchonkenze  jaerlijx  acht  dui- 

zend bokke  -  vellen.  Hy  liep  vor- 

dersvoorby  'teiland  del  Fogo,  ken- 
baer  aen  een  hooge  bergh  ,  wiens 
kruin  boven  de  wolken  fteekt  ,  en 

vuur  fpouwt.  Ceulen  verooverde 

weinig  verder  'tfchip/w  Peter ,  ge- 
laeden  met  wijn  en  ftukgoederen  , 

en  liep  gelukkig  ter  reede  voor  'f  Re- 
cïffo:  gelijk  ook,  eenigetijdnahem, 
de  bewind -hebber  GyJJeling.  Wan- 

neer defe  alhier  te  land  flapten, 
gingen  vier  fchepen ,  twee  floepen  , 
fes  zeil  booten  ,  een  bark  en  boei- 
jer  ,  met  drie  benden  foldaeten 
en  honderd  en  veertig  uitgepikte 

vuur -roers  zeil.  't  Hoogft  gezach 
over  de  fcheepen  ftond  aen  Joan 

Maft,  over 't  land- volk  by  d'overfte 

Schuppe.  Zy  flapten  achter  'tfteene rif  der  rievier  Alexio  uit  :  overvie- 
len ettelijke  Portugeefen  en  Negers 

in  haer  huifen  :  trokken  des  nachts 

diervoegen  ,  dat  voor  het  eerfte 
krieken  des  daegs  den  oever  der 
flroom  Formofo  onder  de  voet  kre- 

gen, en  aldaer  twee  rijke  ree-zeilen 
eri  een  karveel.  Landen  zedert  in  de 

reede  Camarigihi :  overrompelden  in 

een  vlek  vijftig  Portugeejen  :   ver- 
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coverden  een  pakhuis  vol  zuiker- 
killen  en  tabak  :  en  branden  alles 

wijd  en  zijd  af,  en  onder  andere  ge- 
bouwen een  kofteiijkezuiker-moo- 

len.  Hopman  Byma  leide  infchelijx 
een  vermaerde  zuiker  moolen  lanx 
de  beek  Maria  Farinha  aen  kooien. 

Doch  Martijn  Thys  zoon,  gefcheiden 
van  de  vier  zeilen  die  te  huifwaerd 

keerden  ,  zukkelde  lang  onder  de 

middag-lijn  :  geraekte  onder  't  eiland 
Vaca  ,  alwaer  ieders  beraemde  orde 

den  hopmannen  ter  hand  fteide  :  ver- 
fpreide  de  vloot  ;  doch  vereenigde 
wederom  voor  Havana :  en  liep ,  door 
óeftraetBahama,  niet  zonder  fwaere 

ftormen  en  ongemakken  ,  na  Hol- 
land. Doch  Galeyn  van  Stapels  ,  de- 
welke met  eenjagt  van  Martijn  Thys 

zoons  \\agge  fcheide  onder  Bonayre , 

hield  voorby  d' uithoek  Cotoche  na 
Si/al,  welk  dorp,  ledig  gerooft,  hy 
aen  brand  (lak:  haelde  by  nacht  een 
bark  weg  op  de  reede  van  Qampeche : 
uit  welke  flad  zeer  verre  haer  in  zee 

vertoont  het  witte  kloofler  Francif- 
co.  Smeet  eindelijk  over  ftaegna  de 

Zeeuwfche  kuft.  Cornelis  Jol  toege- 

naemt  Houteheen  quam  in  't  midden 
der  zoomer- maend  meteen  zeer 

rijke  buit  binnen  Texel :  zette  eer- 

lang met  't  jagt  den  Otter  wederom 
zeewaerd  :  bracht  voor  't  Recijfo  een 
fluit  vol  wijn.  d'Overfle  Schuppe, 
naeuwehjx  te  rugge  gekeert ,  voer- 

de 'toppergezach  over  vijfhonderd man  ,  en  Ioan  Cornelis  zoon  Lichthart 

de  vlagge  van  drie  zeilen  ,  een  zeil- 
boot en  vijf  floepen,  Schuppe  wierp 

aen  de  zuid-zijde  van  de  rievier  For- 

mofo ,  gefvvind  't  volk  te  land  :  vloog 
na  de  hoogte ,  voor  welke  de  fterkte 
Formofo  aldaer  biood  leid.  De  fterk- 

te ,  voorzien  van  wijde  graften ,  fteil- 
le  hooge  wallen  en  vier  ftukken  ge- 
fchut  ,  wierd  by  hem  man  nelijk  be- 
flormt  ,  en  ftormen  derhand  ver- 

overt. Hy  hakte  alle  de  bezettelin- 
gen  ter  neder  :  nam  alleen  gevan- 

gen den  flot  voogd  Peter  Albuquerque. 
De  bevochten  zeegen  was  heer- 

lijker geweeft  ,  indien  niet  gekocht 
wierd  met  de  dood  van  den  man- 

haften hopman  Philibert  du  Bujfon 

by  de  ftrotin  en  achter  't  oor  uit  ge  - 
lii  fclioo- 

Wedetcm- togt  van  i 

Mart'yn Thys  z,oon  : 

van  Sta- 

pels: 

van  Houtt' been. 

Sterkte Formofo  by 

Schuppe  in- 

genoomen  : 

fijn  vor- 

dere  zegen. 

■ 
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fchooten.  De  klem  geflaegen  tot  do» 
wonde,  nam  den  gequetften  fchielijk 

weg.  Dit  quaed  overvalt  de  verwon- 
de in  Brafil  veeltijds.  Vier  gelaeden 

barken  en  een  pakhuis,alle  vol  zuiker, 
wierden  by  den  vyand  in  brand  ge- 
ftooken.  óV^a^eflechtedeveroover- 
de  fterkte  :  ftak  wederom  zeewaerd  : 
en  lande  ten  noorde  der  rievier  Anto- 
nio  Grande.  Hier  bemagtigde  hy  een 

ftorm-kat  met  vijf  ftukken  gefchut : 
verwoeftefesfchepen, die  haer  eentijd 
te  weer  (lelden .  en  nam  twee  andere 

in  d'haven  Camarigibi.  Hy  keerde  ein- 
delijk na  't  Reciffo.  Defe  togt  van  Schup- 

pe  Hond  den  Portugees  op  dertien  zei- 
len ,  ettelijke  verbrande  zuiker-moo- 

lens  en  pakhuifen  ,  als  ook  een  ter 

aerdegeflechtflot.  'tjagt  SuWquam 
omtrend  dees  tijdredueloosbinnen : 
had  flaegs  geweeft  tegen  een Spaenfch 
galjoen  met  acht*  en  twintig  fwaere 
itukken  en  vol  volk:  zoude  het  echter 

meefter  geworden  zijn  ,  indien  niet 
een  ongelukkige  fchoot  den  maft  en 
hetfokke-wandwegnam.  Onderruf- 
fchen  bragten  de  kruifers  geduurig 
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fchoonfte  hoek  lands  van  geheel  Per- 
nambuco  ,  daer  alleen  meer  zuiker- 

moolensftaen,alsingeheelPéT»dm^- 
co:  anderfdeels,  om  een  open  weg  te 

houden  tuiïchen  't  Ar ry al  en  de  uit- 
hoek Auguftijn.  Dit  dubbeld  voordeel 

porde  Schuppe  en  Lichthart  tot  een 

torn  op  d'Afogados.  Zy  rukken  dan 
voorby  de  fterkte  JEmiliahnx  't  vlak- 

ke land,  na  de  ftroom  Capivaribi:  over 
welke  gezet  waeren ,  eer  het  de  portu- 
geejen  merkten. En  defe  fterk  honderd 
en  dartig  man ,  verlieten  eerlang  haer 
befchanfing ,  en  weeken  bofchwaerd; 

doch  ,  gefterkt  met  vier  benden  ltali- 
aenen ,  uit  't  Real,  vallen  heevig  de  ma- 
troofen  aen ,  die  onder  'tbefchut  van 
veertig  muskettiers  een  begraeving 
maekten  op  de  breede  weg  ,  die  na 
V  Real  ftrekt.  Maer  dek  te  fwak  be- 
gonden  te  deinfen :  grijpen  wederom 

moed,  zoo  haeft  d'overfte  zW^rg  te 
hulp  quam.  De  vyand  wijkt  na  een  an- 

dere weg.bezet  by  Byma  en  Bongarjon: 
ftiet  hier  wederom 't  hoofd:  en  wend 
ter  zijden  af.  Hopman  Cloppenburg, 
hem  ontdekkende,  fpat  mee  ettelijke 

ep  Porto Francefe, verwoefling  prijfen  op.  d'  Hopmannen  Byma,E ver- 1  vuurroers  op  hem  in.  Eerlang  rondom wijn  en  Rinking,  ieder  met  fijn  bende  bezet,  zoude  te  kort gefchooten  zijn, 
keerden  drie  ftevens  noordwaerd ,  en  J  indien  niet  Ie  Grande  voor  Cloppenburg 
flapten  by  Porto  Francefe  te  land.  Lei- 1  ruimbaen  maekte ,  en  den  vyand  wan- 

den alhier  drie  zuiker-moolens  in  af-  fchikter  orde  deed  vluchten.  Defe  liet 
fchc,  behalven  verfcheide  andere  ko-  hier  twintig  man  en zeftig  vuurroers 
ftelijke  gebouwen :  en  fleepten  een  rij-  leggen.  De  raeden  van  't  Reciffo,  om  de 
ke  karveel  weg.  Wegens  helddaedige    aenflag  dichter  by  te  woonen ,  bevon 
verrichtingen  kreeg  Laurens  vanRem- 
bach  de  colonels  plaets.  des  vertrok- 

ken Waerdenburgs.  Totoverfte-Iuite- 
nant  wierd  gevordensigifmund Schup- 

pe. d'A  enbieding  der  Tapuy  erfche  ge 

den  haer  binnen  de  fterkte  Mmiliat 
verkondfehapt  wegens  den  gelukki- 

gen uitflag,  zonden  gefwind  allelijfs 

en  krijgs-behoeften  na 't  leger  in  floe- 
pen en  booten  :  en  volgden  zelf  te 

zant  konde  nietaengenoomen,  ver-  paerd  derwaerds ,  vergefelfchaptmet 
mits  'tzoomer-gety  verloopen  was:  de  bende  muskettiers  van  Wildjchut. 
anderzints  beloofde  ,  dat  indien  de  d' Hollanders  meefters  der  plaets  ,  ar- Hollanders,  twee  mijl  by  zuiden  derie-  beiden  fterk:  om  den  voet,  deze  had- 
vier  Grande,  eenaenzienelijkekrijgs-  den  op  't  land  aen  dander  zijde  der 
magt  te  lande  wilde  werpen,  alle  de  \  rievierC^i^-i^i,teverzeekerenmet 
Tapuyers  zouden  haer  byfpringen  :  en  een  vaftigheid.  Ditfpilde  veel  arbeid, 
de Portugeefen  uit  Brafü  helpen  jagen,  j  teroorzaekdeaerde  onbequaem  was 
Zedert  gingen  Schuppe  en  Lichthart  op  |  tot  't  ftichten  van  een  fterkte :  aJzoo 

De  Afogu  - 
d»s  hoeda- 
nigefcbxns. 

een  gewichtige  aenflag  met  dartien 
krijgs-benden  en  twee  honderd  boots- 

gezellen, 't  Gelde  de  Afogados,  alwaer 

een  fteenachtige  hardigheid  heeft,  die 
met  de  regen  weg-fmelt.  Joan  Smit 
trefte  achter  ettelijke  zuiker-kiften 

de  vyand  begrae  ven  lag,  Albuquerque'  een  party  Portugeejen  aen  :  wierdal- 
had  defe  befchanfing  opgeworpen,  daer doodgefchooten. Sijn vaen-drae- 
eenfdeels  tot  bevrijding  van  Ferga,  de!  ger  zette  echter  toe  :  zulx  weinig 

ont- 
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ontfnapten.  't  Gelukte  Ie  Grand, Clop- penhurg   en  Bongarjon   immers  zoo 
wel.  Op  aenflag  uitgetoogen  ,  over 
vielen  onvoorziensbinnen  dezuiker 
moolen  van  loan  de  Mendoza  twee 

krijgs-benden  ,  nevens  een  rot.  Defe 
hadden    den    gantfchen  nacht   ge- 
waekt :  in  den  morgenftond  ruftende, 
quamen   haer  de  drie  Hollandfche 

hopmannen  op  't  lijf.  Hakten  meeft 
alle  terneder.Zy  fpaerden  den  ouden 
bevelhebber  Antpnius  Ortiz  de  Men- 

doza ,  met  een  Portugeefch  regement 
onlanx  herwaerds  gekomen  ,  .over 
welk  opper-gezach  behield  ,  ter  oor- 
zaek  de  colonel  aen  land  t>leef.  De 

zuiker-moolen  wierd  in  afTche  geleid. 
De  gelukkige  togten  gaven  den  Hol- 

landers moed.  Zy  vatten  dieshalven 

een  gewichtig  werk  by  d'  hand.  Men 
bezet  de  begraeving  in  d'Afogados  met 
drie  benden  :  en  verdeelt  't  leger  in 
drieflagordens.  Colonel  Remhach  had 
de  voortogt :  Schuppe  voerde  de  mid- 

del-trop:  Byma  d' achter-hoede.   Zy 
waeden  door  de  ftroom  Cafivaribi .• 
leggen  op  een  huis  nevens  de  weg  et- 

telijke vuurroers  ,  om  den  aftogt  te 
veiligen :  en  geraekten  zonder  eenige 

tegenweer  voor' 'tArryal.  Vinden  hier 
een  lange  ftraet,  wederzijds  met  win 
kels  vol.allerley  waeren.  Doortrek- 

kende vallen  aen  't  rooven :  onaenge- 
zien  de  vyand  heevig  uit  't  naeftgele- 
genflotfchoot,  en  den  colonel  Rem- 
bach  en  hopman  Padburg  fwaerlijk 

quetften.  Ten  noorden  voor  't  flot  lag 
een  reduit  met  twee  ftukken  gefchut : 
welk  Schuppe  ftormender  -  hand  be- 

machtigt: 'tfwaerd  verfchoonde  nie- 
mand. Schuppe  was  te  fwak  ,  om  de 

(tukken  na  de  flerkte  te  keeren :  hy 
vernaegeltze  dan  en  trekt  af.  Doch  dit 
ging  zeer  wangefchikt  toe :  zulx  de 
Pottugeefche   bezettelingen  heevig 
uit  haer  fterkte  vallen ,  endiervoegen 
toe-dringen :  datmen  onmoogelijk  de 
gequetften  konden  afbrengen  ,   on- 

der welke  ook  den  overften  Padburg. 

't  Was  flechter  uitgevallen  ,  tenzy  de colonel  Rembach  ,   hoewel  boven  de 

rechter  teepel  met  een  l<fTogei  getrof- 
fen, die  onder  het  rechler  fchouder- 

blad  bleef  leggen  )  den  indruk  reis  op 
reis  fluite ,  ter  tijd  toe  t  leger  door  de 

a  s  i   l. 
t3S 

Beleefde 
verwijfeling 

•van  gevan' 

genen. 

rievier  Capharibz ,  onder  'tbefchut 
van  't  voornoemde  huis  met  vuur- 

roers bezet,  doorwaede.  Alhier  ver- 
looren  de  Portugeefenft.ï){vï){\\gma.t\, 
béhalven  die  in  de  voorige  fchermut- 
zeling  fn euvelden.  Den  Hollanders 
ftond  de  togt  op  honderd  en  dartig 
koppen.  Deie  ruften  federt  die  togt 
niet  :  liepen  geduurigop  party  door  Hollanden 
geheel  Verga  :  vonden  nergens  tegen-  firooPm. 
ftand  ,  en  de  zuiker-moolens  allent-  Vwg halven  vol  zuiker,  in  bewaeringvan 
weinige  Negers  gelaeten.  Rembach 
fchikte  een  trommel-flager  na  't  Real, 
ten  einde  vernam  na  de  gequetften,en 
byzondernad'overfte  Padburg,  met een  brief  van  den  gevangen  Antonius 
de  Mendoza,  en  verzoek  :  't  beliefde 
den  landvoogd  Albuquerque  engtaeve 
van  Bagnola  ,  d 'Hollanders  voor  los- 

geld of  by  verwifleling,  uit  hechtenis 
te  oatflaen.  De  trommel  ïlager,  vrien- 

delijk door  A'lbuqueraue  bejeegent, bragt  te  rugge  de  wonderlijke  oolie 
aury  voor  den  gequetften  Mendoza  -. 
welke  drie  vinger  breed  geftreeken 
rondom  de  quetzuur,  by  een  kogel 
gemaekt ,  den  kogel  by  't  gat  uittrok, Bagnola  zond  aen  Rembach  de  zelve 
oolie,  tot dankbaerheid vooï Mendo- 

za, welken  ̂ w^c^ineenhang-bed- 
de  na  't  Real  Wet  voeren.  Ondertuf- 
fchen  verfterkten  d 'Hollanders  de  be- 

graeving in  d'Afogados  meteen  houte- wambas  van  vier  ftukken  voorzien, 
en  een  ftorm-kat  van  een  goteling. 

Ook  wierd  geduurig  aen  'tvoörver- 
haelde  flot  gearbeid.  Ondertuflchen 
voerde  Schuppe  vierhonderd  koppen 
door  de  rievier  Jangada  by  nacht  na 
Moribeca  :  naderende  ,  vond  de  weg 
derwaerds  met  omgehakte  boomen 
geflopt :  weshalven  ter  zijde  omtrok, 
't  Volk  had  de  vlekke  verlaeten:  d'hun 
fen  ftonden  meeft  ontleedigt  van 
huisraed :  alleenlijk  waeren  uit  de  Ver- 

ga ,  door  vrees  voor  d  Hollanders , 
derwaerds  gefleept  vijf  honderd  zui- 
ker-kiften.  Schuppe  ftak  de  brand  in  Moribeca 

't  vlekke  en  zuiker  :  niet  bleef  ftaen ,  verbrmdi 
als  de  kerk.  Op  d'aftogt  leid  hy 
noch  in  aftche  een  nieuwe  zuiker- 
moolen  ,  keerde  zonder  vyand  te 

zien  ;  want  die  gaf 't  platte  land  ten 
beften.  Den  landvoogt  Albuquerque 

Iii  2  had 

i 
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.  Beding- 

punten  tuf- 
fchen  de Tortugeefen 

en  Hollan- ders infiuk 
des  oer  logs 
bernemt. 

Schuppe 

veroovert 
't  {lot  Con- 

ception. 

Merhtvaer- 
dige  togt 
■van  Ceulen 
en  Schuppe 

na  Goyana. 

had  tot  noch  toe  geen  lijfs-genaede 
aen  eenig  Hollander  vergunt  ;  doch 
wierd  nu  anders  beraeden.  Op  goed- 

keuren dan  der  Spaenfche  koning  en 
Staeten  des  Vereenigden  Nederlands , 

zijn  defe  beding- punten  beraemt. 
Men  zal  geen  kerken  afbranden ,  ten- 

zyd'een  of  ander  party  uit  de  kerken 
tegenweer  bood.  De  overwinnaer 
blijft  verbonden  den  overwonnene 

op  verzochte  lijfs  genaede  aen  te  ne- 
men :  en  de  gevangene  voor  behoor- 

lijk los-geld  op  vrye  voeten  te  flellen. 
Wederzijds  worden  verboden  ge- 
kaeuwde  en  vergiftige  kogels  ,  als 
ook  getrokken  loopen.  Schuppe  tot 
hoofd  der  krijgs-magt  gevordert  in 
Remhachs  plaets ,  aen  zijn  wondege- 
florven  ,  rulle  geenzints.  Hy  wierp 
uit  elf  fchepen  zeven  benden  voor  de 
flerkte  Noflra  Sennora  de  Conception  op 

't  eiland  Tamarica.  De  flot -voogd 
Salvador  Pigniero  hield  niet  lang  te- 

gen. Bedong  te  mogen  vertrekken 
met  de  beelden  en  vordere  tempel- 
cieraeden  :  welk  vergunt  wierd.  De 
Hollanders  hadden  reden  om  God  in 

de  kerk  te  danken ,  wegens  zulk  een 

heerlijke  zegen,  zonder  bloed-ftor- 
ting  bevochten;want  de  fterkte,  voor- 

zien van  drie  metaele  en  acht  yzere 
flukken ,  behal ven  de  baffen  en  fleen- 
ftukken,  wasbeftendig  genoeg:  om 
een  harde  belegering  te  verduuren.  De 
Portugeefen  ,  die  vry  geleide  hadden 
bedongen  ,  ontdekten  aen  Schuppe 
alle  gelegendheid  rondom  her.  Zulx 
debuitgangers,  dag  aen  dag  verrijkt, 

na  't  verooverde  flot  keerden.  Zy 
haelden  de  zuiker-kiften  uit  de  moo- 
lens  en  pakhuifen  van  aller  wegen, 
't  Gelukte  te  wel ,  dan  dat  werk  zoude 
blijven  fteeken.  Matthias  van  Ceulen 
en  Schuppe  vaeren  de  ftroom  Goyana 
op  met  floepen  en  booten.  Halver- 

weg ftapt  een  gedeelte  van  't  heir  on- 
der Schuppe  te  land.  Ceulen  vervorder- 

de de  watertogt.  Hy  vernam  verfchei- 
de  befchanfingen  lanx  d'oever  ,  by 
den  vyandverlaeten.  Roeyde  voorts, 
tot  daer  Goyana  door  twee  armen  in 
een  boezem  valt.  Hy  volgde  den 
noorder  arm;  doch  moeft  het  anker 

laeten  vallen  ,  vermits  wegens  de  har- 
de tegenftroom  en  naeuwe  keel  (want 

de  boomen  wederzijds  der  oevers, 
raekten  malkander)  niets  vorderde. 
Een  lichte  boot  nochtans  quam  met 
geweld  van  riemen  een  mijlhooger., 
tot  aen  de  zuiker-moolen ,  toebehoo- 
rende  Joan  Pais  Barretto,  en  vernam 

Schuppe  aldaer  niet  :  hoewel  dit  de 
beftemde  plaets  was  ,  om  weder  by 
een  te  komen.  Schuppe  bleef  langer 
achter  ,  uit  oorzaek  van  gewigtige 

verrichtingen  ;  want  zoo  als  land- 
waerd  fcheide  ,  ontmoet  hy  een  be- 

graeving,  dwars  overeen  enge karre- 
weg:.voor  de  begraeving  lag  een  graft, 

diep  tot  de  gordel  toe:  de  borflwee- 
ring  ftond  meer  dan  acht  voet  boven 
't  water.  Achter  de  zelve  lag  Laurens 
Calvacanti  met  twintig  vuur-roers.Op 
defen  valt  Schuppe  moedig  aen  :  krijgt 
de  befchanfing  ftormenderhand  in, 

als  ook  de  dicht  -  byftaende  zuiker- 
moolen  van  Cavalcanti  -r  vervolgt  hen 
op  de  hielen  een  mijl  verre,  tot  een 
huis  vol  rijke  koopmanfchappen : 

hae|de  uit  de  zuiker-moolen  van  Pa- 
checo  en  andere  lanx  de  rievier  zoo 

veel  killen ,  als  de  booten  en  floepen 
konden  laeden  :  en  verkon dfchapt, 

hoe  Salvador  pigneiro  aen  d'o verzijde 
der  ftroom  nevens  den  oever  begrae- 
ven  lag,  roeyde  derwaerds.  Eerlang 
bezichtigde  het  werk  ,  en  Pigneiro 
met  groote  trots  wandelende  op  de 
bovenfleborflweering.  Schuppe  zou- 

de hem  aengetaft  hebben  ,  hoewel 

Pigneiro  geftijftwas  met  twee  krijgs- 
benden  uit  Garafu  :  tenzy  de  gevan- 

gen Negers  een  weg  te  land  aenwee- 
fen,  lanx  welke  hy  van  achter  konde 
beftookt  werden.  De  Negers  dan 

dienden  voor  gidzen :  geleiden \  Schup- 
pe na  de  zuiker-moolen  Tracónhaon, 

die  op  fijn  galdery  wandelde  :  de 

priefler  was  beezig ,  in  't  nevensflaen- de kapelleken,  met  de  mifle.  Beide 

nam  Schuppe  gevangen  :  d' overige 
ontfnapten.  Hy  brande  voorts  alles 
voor  de  voet  af.  Byma  fcheide  hier, 
en  rukte  drie  krijgsbenden  pigneiro 

op  't  lijf.  De  weg  derwaerds  was 
door-geflooken  ;  doch  Byma  waede 
door  de  graft  en  beklauwterde  zoo 

gefwind  de  borit-weering  :  dat  de 
vyand  verfloof.  Hy  volgt  hem  op  de 
hielen;  maer  alzoo  de  vluchtende 

een 
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een  ander  pat  koos  ,  als  't  geen  na 
de  befchanfïng   van  pigneiro  leide, 
pakte  zich  defc  ondertuflchen  weg : 
was  anderzints  nevens  Cavalcanti  in 

Bymaes  handen  gevallen.  Tien  dagen 

hielden  dy  Hollanders  in  't  hartje  van 
'svyands  land  aldus  huis  ,  zonder 
eenige  tegen-ftand ;  want  alle  namen 
zede  vlucht  na  d'aldeas  :  (zoo  noe 
menze    de  Brafiliaenfche   dorpen.) 
Eindelijk  keerden  Ceulen  en  Schuppe 
met  groote  roof,  byzonder  vanzui- 
ker  en  brafilien  -  hout ,  t'  huifwaerd. 
Op  'tReciffo  zatmen  ondertuflchen 
niet  ftil.    Door  geduurige  uitvallen 
leeden  de  portugeefen  fwaer  afbreuk. 
Tour  Ion  verbrande  des    nachts  een 

viflèhers  dorp,  lanx  de  ftroom  Dolce, 

en  Bongarjon  'tkoftelijk  fpeel-huis 
van  Cavalkant,  dicht  onder  'tArryal^ls 
ook  de  zuiker-moolen  toebehoo- 
rende  Peter  Acunha  de  Andrada,  al- 
waer  groote  buit  bequam.  Omtrend 

dees  tijd  wiefch  't  water  fes  voeten 
hooger ,  als  ooit  by  menfchen-geheu- 
gen  :  zulx  de  werken  op   Antonïo 
F^igevaer  üepen  van  wegtefpoelen. 
Zeden  wierd  een  gewigtige  toeleg  ter 
handgevat;  want,  alzoo  verfcheide 
portugeefen ,  door  geduurige  fchaede 

verfchrikt,  begonden  d' hoofden  te 
laeten  hangen  tot  de  Weft-Indifche 
maetfchappy  :  als  die  wel  bemerk- 

ten, hoe  ten  been  toe  uit-teerden> 
vermids  de   party  van   Albuquerque 
hielden  ,   die   zich  eigendom    toe- 
fchreef  aen  Pernambuco.    Wat  leide 

haer  hier  aen  gelegen ,  of  hy  of  d' Hol- lander meefter  was,  wanneer  flechts 

geruftelijk  mogten  leven,  't  Lag  dan 
gemunt  op  't  Arryal.Men  trekt  te  veld 
uit  d'Afogados.  De  voortogt  wierd  ge- 

leid door  Schuppe :  gevolgt  van  darde- 
half  honderd  matroofen,  draegende 
fchoppenenfpaeden.  Demiddeltrop 
ftond  onder  d'overfte  de  Vries:  waer 
achter  Abraham  Roef  over  de  Negers , 
met  levens-behoeften  belaeden ,  ge- 
zach  had.   De  bevel  -  hebber.  Byma 
béfloot  d'achterhoede.-  De  bewind- 

hebber foan  Gyfeling-  liet  zich  by  de 
togt  vinden.  Aen  de  zuiker  moolen 
van  Frans  BritoMachado  floegen  zich 
Gyfeling  en  Schuppe  ter  neder :  bezet- 

ten de  half  gemaekte  fterkte  nevens 

a    s    I    L.  ^j 
de  zuiker-moolen  ,  toebehoorende 
Marcus  Andre.    Drie  benden  beleid 
by  hopman  de  Vries ,  trokken  na  Mon- 
teroos-moolen ,  om  de  zelve  te  bemag- 
tigen.  Op  defe  paften  de  portugeefen,    Hard 
uiteenfterkehinderlaege.  Luitenant  sevecht- Duiven- hof  voerde  den   verlooren 
trop ,  beftaende  uit  veertig  vuurroers: 
ontdekte  de  hinderlaege,en  verzocht 
aen  de  Vries  te  mogen  invallen.  Ter- 

wijl dieswegen   beraedflaegt  word, 
breekt  de  vyandaen  alle  kanten  op» 
DuivenhofbXtd  niet  fchuldig.    Maer 
de  vyand  zette  zoo  vinnig  toe  ,  dat 
de  Vries  en  Tour  Ion  de  Jonge  tot  wan- 
fchikte  orde  geraekten  ,   en  'thuis 
verlooren,  welk  bezet  hadden,  om 
den  aftogt  te  veiligen.  Schuppe  vaer- 
digt  op  het  gefchiet  de  hopmannen Picard  en  Garfiman  i  die  ter  rechter 

tijd  uit  'tzuiker-ried  gefprongen  den 
vyand  op  de  vlucht  joegen.    Doch   ' 
defe  nam  dagelijx  toe:  zulx  eerlang 
meer  als  twee  duizend  fterk  onder 
't  Arryal  lag.   'tHollandfche  heirbe- 
gonde  mangel  te  lijden  aen  Iijftogt. 
Weshalven  Jaeoi  Huigen  laft ontfangt,  ongelukkig 

om  levensmiddelen  van  'tReciffoatze  "«k™*:** 

haelen  :  fijn  jagt  d Ext er  te  ontaeke-  &£"' len,  en  nevens  een  boot,  methuiden 
befchoeyt ,  tegen  de  musket-kogels, 
denftroom  door  magt  van  riemen  op 
te  brengen,  vol  voorraed  ten  behoeve 
des   Hollandfchen    legers.     Huigen 
volgt  fijn  laft.  Hywasnuopeenmuf- 
ketfchoot  onder  de  befchanfing  by 
Schuppe  opgeworpen  genaedert ,  in 
een  kromme  bogt  der  rievier :  als  de 
gantfche  vyandelijke  magt ,  van  de 
top  eens  heuvels,  met  hooge  borft- 
weering  verzeekert ,  diervoegen  in 
't  jagt  en  de  boot  zonder  ophouden donderde  :  dat  beide  in  de  loop  ble- 

ven.  Huigen  zelf  ontfïng  drie  doode- 
lijke  Wonden  :  'tmeefte  volkfneuvel- 
de  :  weinig  gequetften  bragten  het 
leven  af.  Schuppe  dan ,  geperft  door 
fchaerfcheid  van  Iijftogt,  trok  terug- 
ge  :  te  meer  alzoo  bericht  kreeg :  hoe 
de  gtweBagnola  zeven  honderd  man, 
tot  fty  ving  van  de  groote  magt  onder 
'tArryal,  aenvoerde.   Manhaftig  was de  daed  der  hopmannen  Smient  en 
Duinkerker,,  als  die  in  de  boot  geval- 

len een  fwaer  Portugees  fchip  vol 
lii  3  kolle- 

ge». 

Schuppe 

trekt  af. 
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Roftelijke  ftukgoederen  binnen  fleep- 
ten  :  daerniec  meet  als  vierzinkroers 

en  haer  zijd  geweer  hadden.  Byma 

overviel  ook  't  vlek  Morhvere :  vond 
't  meefle  volk  ter  kerk;  alzoo 'tfeeft 
van  de  geboorte  der  Moeder  -  maegd 

Maria,  op  den  achften  des  herfft- 
maends  vierde  :  en  bequam  hier  goe- 

de buit.  Mbuquerque  ■,  defer  toeftand 
door  een  overlooper  verkondfchapt, 

fchikte  gefwind  uit  Arry al  twee  hon- 
den koppen ,  die  den  her-rred  van 

Byma  zouden  bekommeren.  Macr 
alzoo  hy  niet  te  rugge  keerde  na 

'ïReciffo',  want  hytrok  voort  opTa- 
marica:  volgden  de  twee  honderd  Por 

tugeefen,  beleid  by  de  kruis- heer  Frans 
d'Almeda.  Defe  achterhaelde  Byma, 
die  langzaem  voort  trok,  dewijl  de 

fmalle  wegen  met  omgehakte  hoo- 
rnen geftopt  Jagen.  Een  half  uur  bo- 
ven Gdr^/«bydezuiker-moolen  van 

Veter  Rocha  ging  't  treffen  aen.  Alme- 
da ,  fteunende  op  fijn  voordeel ,  zette 
van  achter  en  ter  zijde  vinnig  toe. 
Manhaftig  verdeedigde  zich  Byma, 

Hy  maekte  t'ellekens  hinderlaegen, 
waer  uit  de  vyand  zulk  een  fchaede 
leed  :  dat  Almeda,  nevens  andere 

voornaemeperfoonaedjen,  aen  kant 

geraekte ,  en  d'  overige  op  de  vlucht. 
Byma  viel  voort  binnen  Garafu,  en 
leide  dit  ftedeken  in  aflché  :  ver- 
fchoonde  alleenlijk  de  kerken  en 

kloofters  ;  volgens  beding -punten 
tuiïchen  Albuquerque  en  Rembach  ont- 

worpen. Doch  Schuppe  belet ,  om 
over  de  ftroom  langada  te  komen , 
wegens  de  flijkerige  kreeken ,  keerde 

na  't  Reciffo  met  groore  roof  uit  een 
rijk  pak-huis.  De  kruifers  bragten 
ook  nu  en  dan  eenige  prijfen  op. 

Merk  -  waerdiger  zijn  de  verrichtin- 
gen ,  die  de  vier  fchepen  ,  drie  jag- 

ten  en  een  floep,  onder 't  beleid  des 
gezach-  hebbers  lan  lans  zoop  -van 
Hoorn,  uitwerkten.  Defe  vloot  be- 

machtigde TruxiUo ,  een  ftad  gelegen 

op  een  berg ,  en  lanx  de  zeekant  ver- zeekert  door  een  dikke  muur ,  fes 

voeten  hoog,  en  dicht  kreupelbofch 

aen  't  hangen  desgebergt.  Moedig  op 
zulk  een  heerlijke  overwinning  zet 

na  de  ftad  Campeche ,  beklimtze  held- 
daedig ,  en  vermeeftertze  gelukkig. 

r  d  e     Boek 

De  buit  van  twee  machtige  fteden , 

op  gemak  aen  boord  gebragt,  (lijfde 
niet  weinig  de  Weft-Indifche  maet- 

jfchappy.  Dus  lang  was'tlandrondom 
V  Reciffo  in  geduurige  waepen-kreet 

gehouwen  door  d'Hollandfche  wape- 
nen :  tegen  welke  zich  Albuquerque 

met  meer  voordeel  konde  fchrap  zet- 
ten ,  alzoo  hy  de  gelegendheid  van 
Vernamluco  grondig  verüond,  en  alle 

inboorlingen  aen  d'hand  had.  De 
raed  op  't  Reciffo  dan  vond  geraed- 
zaem  een  verdere  togtna  't  zuiden  te 
doen  .  teneinde  deTortugeefen  ,  ten 
hoogden  mifmoedig  door  geduurige 

fchaede ,  welke  rondom  't  Reciffo  lee- 
den,  meer  wanhoopen  mogten  aen 
herftelling  van  haer  dagelijx  verval: 

wanneer  befpeuren  ,  hoe  't  groot America  te  klein  was,  om  ergens  vry 

tefchuilen  voor  d'overlaft  der  Hollan- 
ders. In  wijn  mand  gingen  tien  jag- 

ten,  bemand  met  zeven  honderd  fol- 
daet en ,  behalven  't  bootsvolk ,  on- 

der zeil.  loan  Gyjfeling,  Schuppe  en  m 

ServaesCarpentier  voerden  'thoogfte™ 
gezach.  Zy  liepen  eerft  binnen  de  lm, 

rievier  Porto  de  Piedras  ,  alwaer  uit  Stl 
barken  ,  pakhuifen  en  moolens  een 
merkelijk  aental  zuiker-kiften  bequa- 
men;  waedenvorders  door  de  kleine 

ftroom  Tatona  Man/a  :  leiden 't  dorp 
nevens  Man/a  aen  kooien :  en  vertrok- 

ken na  de  rievier  Camqrigibi.  Dehee- 
ren  Gyffeling  ,  Schuppe  en  Carpentier 
voeren  in  de  nacht  defe  ftroom  op. 
Zy  hadden  flechts  vier  mijl  gevorderr, 
wanneer  't  begon  te  dagen  ;  want  de 
tegen-ftroom  en  'tgeboomte  mangues 
beletten  de  fnelder  en  vordere  togt. 

Defe  mangues  beugen  doorgaens  d'oe- vers  der  Americaenfche  ftroomen, 

byzonder  zoo  verre  ziltig  zijn ,  door 

vermenging  met  't  zee -water.  De 
mangues,  (welke  allenthalven  de  oe- 

vers diervocgen  bezetten  ,  datmen 
over  de  rievierén  niet  kan  komen, 

ten  zy  afgehakt  worden  met  groote 

moeyelijkheid)  worden  driezints  ver- deelt. Deeerfte  zoortcerfi^fwijmt 

na  een  waterwillige  ;  doch  heeft  dik- 
ker bladeren,  tegen  malkander  over- 

ftaende.  Aen  de  toppen  der  tak- 
jens  waflchen  tuiTchen  twee  of  drie 

bladeren  twee  fteeltjens  :  ieder  deelt- 

je 
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je  draegt  vier  of  vijf  flaeuvv-geele 
bloemtjens  ,  riekende  als  hooning. 
De  bovenfte  bladeren  der  cereiba  ver- 

roonen  by  zonnen-fchijn  een  blin- 
kend zout  ,  by  donker  weder  of 

des  nachts  hangt  het  zout  als  een  zil- 
tigedaeuw,  welke  met  handen  word 
afgeftreeken.  De  boom  fchietuitde 

takken  wortels  na  d'aerde,  en  loopt 
met  kromme  bogten  een  oever  dier- 
voegen  af :  datmen  nergens  kan  te 
land  komen.  Cereibuna  is  een  andere 
flag  van  mangues :  heeft  een  dik ,  rond 
en  flaeuw  -  groen  blad,  een  witachti- 
ge  bloem  en  bittere  noot.  Wanneer 
eenig  gevoogelt  hierop  aeft  ,  word 
haer  vleefch  diervoegen  bitter  ,  dat 
nieteetbaeris.  De  derde  mangue,ge- 
memtguapariba,  overtreft  in  groote 
de  twee  andere :  haer  takken  groeyen 
niet  alleen  recht  opwaerds,  als  een 
peere-boom ;  maer  ook  nederwaerds : 
die  nederwaerds  walTchen  ,  wortelen 
onder  d'aerde  :   fchieten   wederom 
voort  niet  onfterker  als  de  moeder- 

ftam  ••  en  ombelfen  de  andere  nevens- 
ftaende  takken  :  zulx  duizend  guapa- 
ribaes  Hechts  een  boom  fchijnen  ,  en 
all;e  toegang  beletten.   Gyffeling ,  dan 
roeyde  niet  verder  de  rievier  Camari- 
gibi  op  ,  alzoo  de  guaparibaes  ,  van 

d'eene  oever  tot  den  ander  gegroeyt, den  Aroom  dopte.  Temeer,  dewijl 
bericht  was  ingekoomen  uit  de  gevan- 

genen :  dat  in  Porto  Francejes  een 
groote  fchat  zuiker  lag.   Derwaerds 

fpoeyddatö'tHollandfcheheir  :  vind 
ónder  eenflroo-dak  in   het  bofch 

vier  en  zeventig  kiften  :  uit  de  pak- 
huifen  wierden  vvry  meer  weg  ge- 
fleept.  Men  liep  't  land  wijd  en  zij-d 
af;  na.AlagoadelNorte,fant  Mzguelen 
Alagoa  del  ZuL  Alhier  viel  Schuppe 
binnen 't  fchoone  vlek  Sennora  de  Con- 
cecaon,  welk  verbrande  :  als  ook  een 

fchip  ftaende  op  ftaepel ,  de  gebou- 
wen aeii  de  mond  der  droom  Alagoa, 

en  'tgereedfchap  tot  twee  fchepen. De  Hollanders  bequamen  hier  groote 
buit :  te  meer  nadien  d'ingezeetenen 
nergens  min  als  voor  vyand  vreefden. 
Tour  Ion  de  Oude  rukte  van  Tam  ar  ka 
vier  kiijgs-benden  na  Mongianguape, 
alwaer  de  bezerting  uit  GarafuemeL- 
telijke  kjukten  neftelden  ?  en  't  volk 

cherb 

s  *  L-  439 
affchrikten  om  zich  te  begeven  onder 
de  YVeft-IndifcheMaetfchappy  ,waer 
toe  zeer  over  helden.   Doch  Tourion 
trok  zoo  bedektelijk  niet,  of  zy  kre- 

gen de  fnuf  in  de  neus ,  en  zagen  om 
een  goed  heen  komen.  Hy  vond  dan 
Mongianguape  ledig  :  offerde  het  op 
aen  de  vlamme,  gelijk  ook  ettelijke 
zuiker-moolens  ;  doch  fpaerde  alle, 
die  vry-geleide  hadden    bedongen. 
Ongelukkiger  liep  de  togt  van  d'o  ver-    Togt  van 
ueBy/nazf.   Defe  ,  om  den  Portugee-  Byma  na> 
[en  blijk  te  geven,  hoe  nergens  veilig  Cptfi 
woonden,  trok  na  't  dorp  fan  Amaro,  »f- 
drie  mijl  ten  zuiden  boven  'tArryal. 
Behalven  honderd  en  veertig musket- 
tiers  voerde  hy  twee  benden.  Uit  de 
Afogados,  by  nacht  voortgerukt,quam 
tegen  den  dageraed  binnen  Amaro, 
welk  in  aflêheleide,  nevens  een  zui- 
ker-moolen  en  pakhuis  vol  zuiker,  na 
dat  ieder  foldaet  zoo  veel  genomen 
j  had,  als  draegen  konde.  Eengemeine 
1  wapenkreet  b-ragt  de  Portuqeefen  'm 
,  wapenen.  Zy  vliegen  van  alle  kanten 
toe,  en  vallen  op  d'achterhoede,  Aen een  beek  ,  beleid  met  tweeboomen, 
over   welke  rwan   voor  man  gaen 
moeft  ,  verhief  de  ftrijd  vinnig.    De 
Portugeefen  ,  vier  honderd  ft erk,kree- 
gen  alle  uuren  nieuwe  hulp-benden, 
Zy  hadden  de  wegen  allerwegen  mee 
omgekapte  hoornen  geflopt  :  lagen 
in  een  hinder-laege  nevens 't  gezeide 
beekjem' :  lieten  den  verlooren  trop, 
era  zeventig  koppen   van  hopman 
Everwijn  overkomen  :  ftooven  thans 
op  :  en  iofter*  de  vuurroers  van  alle 
kanten.  'tHadhier  flecht  uitgezien, 
ten  -zySmit  te  hulpequam.  Zy  fwenk- 
cen  dan  om  ,  taften  d'achterhoede, 
geleid  by  d'overfte  Byma,  aen  ;  maer defe  weerde  zich  diervoegen  :  datze 
na  een  zuiker  -  moolen  ,  gelegen  op 
eenhooge berg,  afzakten :  enaldaer, 
ten  bewijs  van  moed  ,  veel  geruchts 
met  trommelen  en  trompetten maek- 
ten,  en  vinnig  vuur  gaven.  Bymahzd 
tem  voordeel  een  klein  bofchje  aen  de 
voet  des  bergs  ;  moeft  evenwel  dicht 
voorby  de  moolen  heen  ,  ten  doel 
van  'svyands  musketten ,  aftrekken. 
Hy  neemt  dan. een  mannelijke  toeleg: 
gebied  defoldaeten  de  zuiker  en  ver- 

dere buit  van  den  hals  te  werpen ,  en 

by 
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by  den  berg  op  te  vliegen.  Deftout- 
moedigheid  verbaefde  de  Portugee- 
fen:  als  die  de  vlucht  namen  ,  zonder 
wederom  hoofd  te  bieden.  Byma  ver- 

volgde, fijn  weg  na  de  Afogados  :  en 
liet  ftijf  zeventig  dooden  ,  gevange- 

ne of  gequetften  achter  :  van  welke 
nochtans   zommige   nu  en  dan   te 

voorfchijn  quamen:  ook whTelde  Al- 

buquerque  vijftien.  Het  is  wel  af  te  ne- 
men, dat  de  Portugees  meerfchaede 

heeft  geleden  ,  alzoo  hy  ten  verfchei- 
den  reife  de  wijk  nam  ,  daer  hand 
aen  hand  gevochten  wierd.   Terwijl 
't  werk  aldus  te  land  toeging  ■  kruifte 
de  bevelhebber  Smient  met  zes  zeilen 

voor  Parayba.  Twee  fchepen  uit  fijn 
vloot,  nederwaerds  gezakt  omtrend 

d'haven  Formofo,  ontdekten  vijf  kar- 
veels ,  een  pynas  voerende  fes  en 

twintig  en  een  kloeke  fluit  achtien 
ftukken,  beide  Duinkerkers.  Na  eenig 

fchut-gevaert ,  liepen  de  pynas,  fluit 
en  een  karveel  in  de  barning  op  de 

grond  en  ftieten  aen  fpaenderemtwee 
karveelen    ontfnapten    binnen    Rio 
Grande,  twee  wierden  verovert.  De 

Portugeefen ,  bericht  wegens  't  veron- 
gelukken der  twee  Duinkerkers ,  vaer- 

digden  af  zeven  barken  ,  om  eenig 
goed  te  bergen.  Lichthart  kreeg  hier 

verrichting,  lucht  af  :  liep  met  twee  floepen  los 

by  de  rievier  Conayou  in,  op  de  barken 
aen,  hoewel  met  zeventig  foldaeten 
bemand.  Defe ,  na  kleine  tegenweer , 
vluchten bofchwaerd.  Doch,  alzoo 

'tbofch   met  de   vloet  onder- liep, 
't  welk  een  flibbige  grond  maekte, 
zakten  de  vluchtende  tot  de  knien 

toe  in  de  flijk,  zulxniet  voort  kon- 
den.   Lichthart  verzuimde  die  kans 

niet  :  hy  loopt  met  'tjagt  dicht  on- 
der de  wal  :  rukt  twee  metaeleftuk- 

jens  te  boord  :  waer  mede  als  ook 
met  musketten,  geduurig  vuur  gaf; 
zulx  weinige  den   bloedigen   dans 
ontfprongen.    Voorts  roofde  hy  uit 

de  barken  'tgeen  dienftig  oordeelde, 
enflakzeaen  brand.  Eerlang  wierd 

een  gewigtige  toeleg  ter  hand  geflae- 
gen.  De  bewin  d  hebber  Matthias  van 
Ce  uien  lichte  d 'ankers  van  vier  fche- 

pen en  zeven  jagten ,  bemand  met 
achthonderd  en  acht  koppen ,  na  rio 

Grande,  't  Was  gemunt  op  tres  Reyes. 

Lichthart! 

Defe  fterkte  bellaet  d'uiterfte  punt 
van  't  land  ter  flinker-zijde  van  de  rie- 1 
vier  Grande ,  voor  die  uit  zee  binnen  i 
vaert.  't  Land  binnewaerd  is  laeg, 
broekachtig  en  vol  geboomt ,  achter 

welk  hooge  bergen  rijfcn.  Aend'an- der  kant  der  ftroom  ltaen  infchelijx 

verheeven  toppen  ,  draegen  de  dichte 
boflchaedjen.  Lanx  de  zee  loopt  een 
fteene  rif  ,  welk  onder  de  golven 

duikt,  en  dicht  by 't  flot  een  opening 
heeft ,  waer  door  de  fchepen  in  en  uit 
de  ftroom  Grande  vaeren.  Deftrand 
binnewaerd,door  de  ftroom  befpoelt, 
word  met  de  vloet  plas  gezet.  Op 

'thoogfte  van  de  ftrand  rooken  twee 
kalk  ovens.  Ter  zijde  van  tres  Reyes 
valt  de  Kruis -ftroom  uit  een  kleine 
poel  in  de  rievier  Grande,  aen  fijn  ope- 

ning tüfïchen  de  twee  fteene  riffen 

diep  tien  ,  acht ,  negen  en  fes  vade- men ,  binnen  meeft  drie  ,  behalven 

voor't  flot,  alvvaer  de  grond  tot  acht, 
zeven  en  negen  vademen  zinkt, 
t  Portugeefche  dorp  Natalis  gebouwt 
nevens  de  ftroom  Grande  :  tuffchen 

dit  en  de  fterkte  loopt  de  Kruis-rie- 
vier.  Ter  zijde  van  tres  Reyes  Reekt 
een  ondiepte,  die  by  ebbe  blik  leid, 
diep  in  de  ftroom  :  hoedaenige  hier 

en  daer  meer  zijn.  Tegen 't  flot  over valt  een  verfche  vloed  tuflchen  twee 

droogten  in  Grande :  en  weinig  verder 
een  zoute  ftroom  ,  alwaer  ettelijke 
viffchers  hutten  ftonden.  Achter  de 

fterkte  zietmen  kreeken  vol  zoet  wa- 

ter ,  en  tuflchen  de  kreeken  zandach- 

tige  hoven,  't  Slot  zelfheeft  hooge 
muuren,  na  deland-zijde  twee  fwae- 
re  bolwerken ,  aen  de  zee  een  uitftee- 
kende  punt  ,  op  ieder  bolwerk  een 
wachthuis  ,  buiten  de  punten  uitge- 
timmert :  weinig  daken  fteeken  bo- 

ven de  hooge  wallen.  Lichthart  liep  » 

onder  't  gefchut  defer  fterkte  met  acht g zeilen  binnen  de  rievier  Grande. 
Smient  hield  de  wacht  met  twee  fche- 

pen en  een  boot  :  om  den  vyandalle 
toevoer  van  buiten  af  te  fnijden. 
Lichthart  binnen  -  vaerende  ,  fleepte 
twee  karveelen  weg  ,  hoewel  dicht 

aen  't  flot  gekort  lagen  :  wierp  een 

krijgs-bende  nevens  anderhalf  hon- 
derd matroofen  aen  den  zuidelijken 

oever :  bezette  de  verfche  rieyier  mee 

boo- 
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booten  :  trok  recht  op  tres  Reyes  aen  : 
en  legerde  zich  om  de  waterput,  die 
onder  't  duin  voor  't  flot  was.  In  mid- 

dels lande  't  overige  heir  achter  de 
noordzijde  van  Punto  Negro  ,  in  een 
kleine  inwijk,  by  dePortugeefen  rond- 

om befchanft :  alzoo  men  onmoo- 
gelijk  ergens  anders  kan  uitftappen, 
ter  oorzaek  de  kuft  twee  pieken  fteil- 

hoog  rijft  ,  waer  achter  zich  't  ge- 
bergte verheft.  Devyand  hadlichte- 

lijk  't  landen  geftuit  ,  indien  niet 
flaeuwhattig  ge  weeft  was.  Wanneer 

nu  'tgantfcne  leger  den  boodem  on- 
der de  voet  kreeg  ,  trok  het  in  defe 

orde  voort.  Byma  leide  devoortogt, 

G  ar  liman  de  middel-trop ,  en  Kloppen- 
burg d'achterhoede  :  ieder  flagorde 

beitond  uit  twee  krijgsbenden.  Zy 
hielden  eerft  den  oever  ;  doch  alzoo 

te  eng  was  ,  vermids  't  hoog  water  , 
flóegen  landwaerd  :  alwaer  den  weg 
befchanft  vonden  ;  doch  zonder 

volk.  't  Wastoenmaels  een  zeerhee- 
te  dag  :  de  weg  zeer  moeyelijk,  we- 

gens hooge  zandduinen  en  diepe  val- 
leyen  ,  daer  noch  water  noch  koel 
windeken  verquikte  :  zulx  veele 

ae'mechtig  nederzijgden  ,  die  d'ach- terhoede opnam.  Twee  uuren  had 

nu  't  leger  getoogen  .  wanneer  een 
huis  op  een  heuvel  ontmoete,  waer 
uiteenige  fchooten  gedaen  wierden. 
Dartig  man  ,  derwaerds  gevaerdigt, 
maektén  alhier  goede  buit.  Byma  ge- 

raekte  na  middag  binnen  'tdorp  A'j- 
tal ,  alwaer  een  gedeelte  van  't  volk 
leggen  bleef :  met  d'overige  trekt  hy 
na  't  flot  tres  Reyes  een  uur  verder, 
over  een  brugge  ,  leggende  op  de 
Kruis  rievier.*  Hy  bezette  defe,  en 
vervoegde  zich  by  Lichthart ,  achter 

't  duin  voor  de  fterkte  op  een  musket- 
fchoot  gelegert.  Tegen  den  avond 

quam  't  overige  volkin  'tleger.  We- 
derzijds wierd  dapper  gefchooten. 

Men  begon  des  nachts  een  löopgraef 

door  't  duin  na  't  flot.  Eerlang  ftond 
een  ftormkat  op  d'hoogfte  heuvel 
vaerdig:  uit  de  verooverde  karvee- 
len  bragcmen  op  de  ftormkat  twee 
metaele  achtien- ponders.  Uit  de 
mortieren  wierden  tien  granaeden 
geworpen  ;  doch  vielen  alie  mis, 

uitgezondert  een.    Thans  vertrok- 
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ken  twee  gezanten  der  Tapuyers  na 
huis  :  ren  einde  d'aenkomft  van 
d Hollanders  aen  haer  landaerd  be- 

kend maekten.  De  belegeraers  maek- 
tén des  nachts  hier  aen  drie  ftorm- 

katten  klaer,  en  'tgefchut ,  tuffchen 
de  fchanskorven  geplant ,  zulk  een 
opening  :  dat  de  meefte  ftukkenop 
't  flot  bloot  ftonden,  en  uit  haer  af- 

fuiten vielen.  Ook  lag  een  groot 
vak  der  borftweering  onderde  voet: 
zulx  de  bezettelingen  ten  doel  van 

'tfcluoot  en  minder  kogels  fton- den. Qeulen  dan  eifchte  de  fterkte 
op  :  de  flotvoogd  Peter  Mendez  de 
Govea  antwoorde  manhaftig  :  de 
Spaenfche  koning  had  hem  tres  Reyes 
toevertrouwt  :  hy  wilde  liever  dui- 

zend dooden  fterven  ,  dan  't  zelve 
aen  iemand  anders  overleveren.  Hier 

op  ging  'tfchieten  wederom  aen. 
j  Van  vier  granaeden  viel  een  midden 
;  in  't  flor,  die  zulk  een  flag  gaf  :  dat 
i  ileenen  en  balken  hemelwaerd  vloo- 

gen ,  tuffchen  een  naer  gekrijt  van 
|  verminkten  en  gequetften.  Zedert 
[  fweeg des  vyands grof  gefchut.Zom- 
tijds  wierd  een  vuurroer  geloft.  On- 

J  dertuiTchen  zijn  des  nachts  weder- 
I  om  twee  veldftukken  van  boord  op 
I  een  andere  duin  gcbragt,  die  voor- 
deelig  in  de  fterkte  fpeeiden  :  terwijl 
hopman  Manfveld  ,  geduurende  de 
duifternis,  de  Portugeefen  aen  een  an- 

der kant  in  de  wapenkreet  hield:rnae- 
kende  de  mijne ,  als  of  ftormvaerdig 
ftond.  Met  den  dageraed  bragt  een 
foldaetaen  den  bewindhebber  Ceulen 
een  brief,  behelfende  een  verzoek, 

om  by  billijke  beding-punten  't  flot 
over  te  geven.  Ceulen  maektefwaerig- 
heid  den  brief  te  aenvaerden  :  dewijl 

by  den  flot- voogd  niet  was  ondertei- 
kent;  doch  alzoo  de  brenger  verzee- 

kering  deed  :  't  getroffen  verdrag 
zoude  echter  gehouden  worden: 

waer  voor  zich  d'  overfte  Sehaftiaen 
Vinhero  Coelho  fterk  maekte  ,  die 

'tfchriftmetbyvoegingvanfijnnaem 
had  verzegelt  :  zoo  trok  uit  'tleger 

[  nabinnen  hopman  Maulpas,  inver- 
wifTeling  tegen  een  Portugeefche  be- 

vel-hebber. Men  verftond  eindelijk 
wederzijds :  de  bezetting  zal  uittrek- 

ken met  geweer  en  pakkaedje  :  aen 
Kkk  Po- 
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TrejReyes        xl 
word  over- 

gegeven en Ceulen  ge - 
naemt. 

Kruifers 
voor  Brajii 

Onderhan- deling der 
Hollanders 

metdeTa- 

fuyers. 

Haer  togt 

landteaerd 

ü  merk- Tvaerdig. 

Potigi  te  land  gezet  worden :  en  't  flot 
nevens  't  gefchut  en  allerley  oorlogs- 
gereedfchap  ,  den  Hollanders  ter  hand 
ftellen.  Tachentig  man  trok  uit  de 

fterkte,  voorzien  van  negen  metae- 
le,  tweeen  twintig y zere ftukken, en 
voorts  alierley  oorlogs  -  gereedfchap 
ten  overvloed.  Aen  Garftman ,  tot ge- 
zachhebber  over  de  verooverde  fterk- 

te gefteld  ,  wierden  anderhalf  hon- 
derd bezettelingen  toegevoegd.  Na 

dat  de  werken  rondom  geflechtwae- 

ren  ,  en  d'ingezeetenen  aller  wegen 
verzocht,  den  eed  vangetrouwigheid 
te  doen  aen  Garftman ,  ging  de  vloot 

Men  veranderde  de  naem  van 

't  flot  tres  Reyes  in  Ceulen,  naden  be- 
windhebber, die 't  meefte  bewind  had 

over  de  belegering.  Met 't  begin  des 
jaers  feftien  honderd  vier  en  dartig, 

lichten  voor  'tReciffoïes  en  twintig 
zeilen  d'ankers  :  om  by  verdeelde 

troppen  te  kruifen  voor  d'inwijk  to- 
dos los  Sanflos  ,  d'uithoek  Auguflijn, 

de  rievier  Francifco  en  Parayba.  Ook 

gingen  zeil  Schuppe  en  Lichthart  met 
twee  fchepen  ,  een  jagt ,  twee  zeil- 
booten  en  een  floep,  voerende,  be- 
halven  de  matroofen,  tweehonderd 

vuurroers.  Wegens  een  harde  ftorm, 

die  haeroplaegerwal  overviel,  kon- 
den niet  anders  verrichten  :  als  dat 

binnen  de  rievier  Una  een  zuiker- 
mooleninafTcheleide.  Maerdetwee 

gezanten  der  Tapuyers  volbragten 
haer  wederom -reize  niet  :  de  voor- 

naemfte  wierd  op  de  wegh  dood- 

geflaegen  :  d'  andere  genaemt  Jan- 
fepretin  vluchte  na  het  verooverde 
flot  Ceulen  te  rugge  ;  doch  hervat- 

te de  reis ,  en  boodfchapte  fijn  ko- 

ning landovi :  hoe  d' 'Hollanders  zich 
meefters  hadden  gemaekt  van  de 

fterkte  tres  Reyes  ,  nu  .Ceulen  her- 
naemd.  landovi  zakte  terftond  na 

de  ftroom  Grande  af.  't  Heir ,  be- 
ftaende  uit  een  gemengde  hoop  van 
mannen  ,  wijven  en  kinderen,  maekte 
uit  ftijf  anderhalf  duizend  zielen : 
hoewel  flechts  drie  honderd  ftrijd- 
baere  mannen  achter  den  heuvel  voor 

't  flot  haer  nederfloegen.  Garjlman 
ftelde  dit  volk  tewerk.  Hy vaerdigt 

honderd  enfeftigaf,  onder 't  opzicht 
van  dartig  Hollanders.   Gezaement- 

B  o  e  k  : 

lijk trekkenze land waerd.  Ineen bof- 
fchaedje  ,  acht  uuren  boven  de  fterkte 
Ceulen  ,  wierden  drie  leedige  huifen 

gevonden  ,  ettelijke  hoornbeeften  en 
drie  Brafiliaenen  fpringende  uit  een 

nieuwgemaekte  hut.  Eindelijk  ge- 
raekten  omtrent  een  vaft getimmer, 

werwaerds  de  vyand  ,  dardehalf  hon- 
derd fterk  ,  uit  alle  hoeken  zaemen 

liep.  d  Hollanders  echter  zetten  toe, 
en  de  Portugeefen  verbaefd  door  zulk 
een  manhaftige  moed ,  op  de  vlucht, 
zonder  tegenweer.  Uit  Texel,  de 
Maes  en  Zeeland  quam  nu  en  dan 

verfch  volk  op  't  Reciffo ,  behalven  de 
buit  gemaekt  met  verooverde  prij- 
fen.  En  alhier  wierd  wederom  een 

gewigtige  aenflag  ter  hand  geflae- 
gen.  't  Geide  de  fterkten  aen  de  rie- 

vier Parayba .  't  Noordelijkfte  flot  - 
aldaer ,  ten  deelen  open  ,  was  uit  jj 
floffigheid  doorgaens  met  weinigh  a 
volk  bezet  :  te  meer  dewijl  uit  de  | 
ftad  Parayba  en  de  vaftigheid  aen  de 
zuider  oever  altijd  geftijft  konde 
worden.  Herwaerds  zet  de  vloot, 

twintig  fchepen  fterk  ,  verdeelt  in 
twee  flagordens,  onder  het  gezach 

der  opperhoofden  de  bewind-heb- 
ber Joan  Gyffeling  ,  Schuppe  ,  Servaes 

Carpentier  en  Lichthart.  Tot  de  vlag- 
ge  der  achtertocht  behoorden  elf 
zeilen  :  uit  welke  Gyffeling,  beneden 

't  noordelijk  flot  Antonio,  d'helft  der 
vlootelingen  te  land  zette.  Om  de 

gelegendheid  der  fterkte  te  verfpie- 
den  (lapte  een  trop  voor  uit ;  doch 
ftuite  voor  een  reduit  metftormpae- 
len  bezet ,  door  welke -niet  konde 
breeken  ,  dewijl  van  bijlen  en  hou- 
weelen  onvoorzien  was.  Maer  de 

negen  fchepen  ,  die  Lichthart  voer- 
de ,  mogten  't  gat  der  rievier  Paray- 
ba geenzints  bezeilen  ,  vermits  te- 

genwind en  flappe  koelte  :  waer- om  benoodzaekt  waeren  buiten  reik 

van  't  gefchut  der  fterkten  te  zet- 
ten :  daer  anderzints  meinden  op 

te  loopen  ,  en  een  eilandeken  in 
't  midden  der  ftroom  te  bemagti- 
gen  :  om  de  ftroom  te  fluiten  ,  dat 

geen  hulpbenden  voor  de  twee  fterk- 
ten Antonio  en  Margareta  uit  de  ftad 

Parayba  afquamen.  De  bezegelin- 

gen op  Margareta  ziende,  hoe  d  Hol- 
landers 



landers  Antonio  naderden  ,  voeren 

met  barken  derwaerds  ten  byftand  : 
fpanden  ettelijke  oflen  voor  drie  veld- 
ftukken ,  die  ggplant  wierden  op  de 

reduit :  en  fchooten  vinnig  by  't  bofch 
in  ,  alwaer  Gyjfeling  Jag  nedergeflae- 
gen.  De- vyand  ondertuflclien  was 
fterker  a!s  Gyjfeling  :  weshalven  ge- 
raedzaenift  een  halve  maen ,  tot  vci- 

liging  der  aftogr,aen  (trand  op  te  wer- 
pen :  temeeralzoodeflach-orde  van 

Lichthart  door  tegenwind  de  rievier 
nietkonde  bezeilen.  De  enge  mond 
van  Parayba  heeft  dartig  en  meer  va- 

demen diepte  ,  en  wederzijds  op 
d'uiterfte  hoeken  een  flot.  'tNoor- 
delijkfte  Antonio  vierkant  gebouwt, 
beflaet  een  rond  eilandeken  ,  door 

een  kreek  gefcheiden  van  'tvafte 
land  ,  welk  t'eenemael  vol  bofTchen 
ftaet,  gelijk  ook aen  de  zuideroever. 
Maer  de  zuidelijke  vaftigheid  Mar- 
gareta  vertoond  buiten  om  eenfterk 
hoornwerk  ,  en  binnen  vijf  bolwer- 

ken :  beltendig  om  een  ftreng  beleg 
teverduuren.  Weiniginwaerdsopde 
rievier  leid  een  driekantig  eiland, 
verzeekert  na  de  zee  met  defterkte 

Rejlinga.  Defe  vruchteloofe  afcogt 
viel  den  vlootelingen  verdrietig.  Zy 

verftonden  gezaementlijk  't  werk  el- 
ders tehervatten.  Men  fmijt  dan  over 

ftaeg  na  d'uithoek  Augujtijn :  te  meer 
niet  onwaerfchij nelijk  giüen ,  dat  de 

fterkten  aldaer  hulp -benden  voor 
*n  Parayba  hadden  afgefchikt.  Doch  be- 

\  langende  d'uithoek  Augufiijn ,  het  is 
een  hooge  berg,  beftaende  uit  vele 
heuvelen  ,  welke  omtrend  een  vie- 

rendeel uurs  buiten  het  land  zee- 
waerd  fteekt.  Ten  zuiden  leid  de  Bar- 
ra ,  een  opening  in  de  fmalle  klip  dijk, 
die  van  de  mond  der  haven  ,  waer 

door  de  rievier  Poyuca  zichzeewaerd 
looft  ,  een  mijl  lanx  de  kult  recht- 
ftreeks  loopt.  Tegen  over  de  Barra 

binnen  d'haven  leggen  twee  eilande- 
kens :  'tkleinfte  kreeg  de  benae- 

ming  Gyjfeling,  'tgrooter  Walcheren, 
beide  rondom  vol  geboomte ,  en  aen 
de  waterkant  met  breede  ftranden, 
tuflehen  welke  de  ftroom  Poyuca 

door  enge  diepten  uitwaetert.  d'Ha- 
ven  heeft  groote  ruimte  ,  vol  on- 

diepten en  een  naeuwe  mond ,  ter 
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eenerkant  verzeekert  van  eenftorm- 

kat  ,  op  de  punt  zeewaerd  fteeken-  . 
de,  aen  d'ander  zijde  beflootenvan 
de  gezeide  klipdijk.  Achter  de  ftorm- 
kat  fchuilt    een  rotze  ,    en  weinig 
te  land  in  flaet  een  reduit.    Voorts 
rijfen   hier  en  daer  tamelijk  hooge 
bergen.    d'Haven  maekt  noord -we- 
ftelijk  een  diepe  bogt ,  die  omfwiert 
na  de  rievier  poyuca  ;  alwaer  op  een 
half  eiland  't  flot  Puntael  gezien  word. 
Ter  zijde  van  'tPuntael  leggen  vier 
langwerpige  moerafTchen  ,  een  ftuk- 
weegs  landwaerd.  't  Stedeken  Naza- 
retta  vertoond  haer  fchuins  af  van    verricht- 

te voornoemde  ftormkat.   Met  den  %Z£t 

niorgenftond  liep  een  gedeelte  der  opd'uithoek 
voornoemde  vloot  by  de  mond  van  ̂ jjjj" 
d'haven  in  :  onaengezien  de  portu-  groot  be-  ■ 
geefen  uit  de  reduiten  ,  ftormkat  en  l*n&- 
't  groote  flot  ,   met  fwaer  gefchur, 
dapper  fchooten  ,  zonder  merkelij- 

ke fchaede  :  als  alleen  dat  'tjagt  de 
Zee-ri^der,  door  quaedetoeverzichc 
vaft  geraekt  ,  in  de  grond  geboord 
wierd.     Gefwind    flapten    d Hollan- 

ders, beleid  by  Lichthart ,  uit  de  floe- 

pen onder  't  Puntal  te  land  ,  en  qua- 
men  diervoegen  de  portugeefen  over 
den  hals:  datze  7  Puntal  ten  beften  ga- 
ven:meer  als  twee  duizend  zuiker-ki- 
ften  in  ettelijke  pakhuifen  aen  brand 
ftaken  :  en  een  groot  fchip  ,  nevens 
twee  barken  ,  in  de  grond  hakten, 
't  Gelukte  den  kolonel  Schuppe  zoo 
wel  niet,  de  welke  meteen  gedeelte 
deï  vloot  lanx  de  kuft  tot  de  rievier 

■Iangadazïen  aen  hield ;  doch  nergens 
konde  landen  :  ter  oorzaek  voor  de 

ftrand  een  klippige  dijk  lag ,  en  elders  ' 
zulke  barningen  vielen,  dat  de  boo- 

ten 't  grootfte  gevaer  liepen.    Ook 
was  het  onmoogelijk  voor  de  fol- 
daeten    doel  te  raemen  in  'tfchie- 

ten  ,  wegens  'tfchommelender  boo- 
ten :  daer  de  vyand,  ten  middel  toe 

in  zee  ftaende.gewifler  trefte.  Schuppe 
dan  keert  te  rugge,  vindeen  gat  door 
de  klipdijk,  niet  wijder  als  een  fcheeps 
breedte ,   en   by  gemein  gety  acht 
voet  diep  ,  den  Portugeefen  zelf  of  on- 

bekend ,  of  ten  minften  niet  in  ge= 
bruik.  Alhier  doorgevaren.vind  Licht- 

hart meefter  van  't  Puntal ,  en  bezig 
met  't  fluiten  van  een  fteene  reduit,, Kkk  2  wek 
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welke  de  vyand  niet  had  voltrokken ; 
was  anderzintsverzeekert  door  een 
wal- voet  en  ftaketfels  rondom.  Hier 
leideZicM^mweekrijgsbenden :  en 

wierp  een  begraeving  na  d'hoogte  toe, tot  een  voorwacht.  Ondertuffchen 

kreegen  de  Portugeefen  van  aller  we- 
stormder  gen  hulpbenden.  Aldus  geftijf t ,  wae- 

Tortugeefe'n  gen  een  torn  op'tPuntal :  te  meeral- 
zoo  d'Hollandfche  magt  noch  ten 
grooten  deelen  binnen  fcheeps  boort 

lag.  Zy  zetten  dan  vijftien  honderd 
fterk  vinnig  toe  ,  verdeelt  in  twee 
troppen.  De  grootfte  quam  door 
'tbofch :  achter  'tnaeft-gelegenmoe- 
rafchom  :  en  drong  ter  zij  de  in,  daer 

de  vijf tien  fchepen,  by  Lichthart  ver- 

oovert  ,  ten  anker  lagen.  d'Overi- 

ge  Portugeefen  taften  d'uiterfte  be- 
lchanfing  aen.  d'Hollanders  weer- den zich  mannelijk  ;  doch  moeiten 

eindelijk  d'  hertred  nemen  na  de 
reduit.  Weder- zij  ds  liep  't  gevecht 
fcherp  af.  Doch  dejagten  voorde  wal 
fchooten  diervoegen  met  fchroot,  dat 

de  drang  der  aenvallers  dapper  dun- 
de :  eindelijk  alle  bofchwaerd  vloo- 

den :  en  haerdooden  niet  weg  Heep- 

ten  ,  tegen  gewoonte  ;  want  ander- 
zints  draegen  doorgaens  de  Portugee- 

fen droppen  by  zich ,  tot  'tafvoeren der  lijken.  Terwijl  Gyffeling,  Schuppe 
en  Lichthart  aldus  hardebolden  op 

'tPuntal,  ondernam  de  vyand  een  ge- 
wichtige aenflag  :  welken  hem  licht 

gelukte  ,  ten  zy  de  bewindhebber 
Matthias  van  Ceulen  eenige  lucht  kreeg 

uit  een  overlooper.  Het  gelde  'tRe- 
ciffo.  Om  deze  plaets  te  misleiden, 

hield  hy  d 'Jfogados  en  de  fterkten  op 
Antonio  Vaes  in  geduurige  wapen- 

kreet :  weshalven  de  meefte  krijgs- 
magt  derwaerds  trok.  Twee  benden 
burgers  ,  die  te  vooren  den  oorlog 
volgden  ,  bleven  binnen  H  Reciffo  tot 

bezettelingen.  'tWerk  leid  aldus.  Van 
de  ftad  Olinda  afloopt  een  fmalle  reep 
lands,  waer  op  verfcheide  fterkten 

leggen  :  't  einde  den  reep  beflaet 
't  Reciffo ;  welk  eertijds  na  Olinda  t'ee-  { 

nemael  open  lag.  Doch  zedert  d'liol- landers  't  verooverde  Olinda  verlieten, 
is  het  tegen  die  zijde  meeftgefterkt:  j 
aen  'tuiterfte  einde  verzeekert  met 
een  ftormkat ,  affnijding  en  ftaketfel,  | 

e     Boe k: 

ah  ook  op 't  Reciffo : 

welk  ter  eener  kant  tot  in  zee,  ter  an- 

der in  de  rievier  Bibiryba  (trekt,  't  Bui- 
tenfte  flot  na  Olinda  is  de  Bruin  ,  voor- 

zien van  een  hoornwerk.  Voorts  leg- 
gen de  fterkten  fan  lor  ge  en  Warden- 
burg fchuin  over  malkander.  Op  de 

ftroom  Bibiryba  houden  doorgaens 

een  of  meer  jagten  de  wacht,  't  Slot de  Bruin  wierd  eerft  de  Portugeefen, 

waedende  door 't  water, gewaer:  men 
lofte  't  gefchut.  Wardenburg  en  fan 
lorge  fchoot  infchelijx.  De  bewind- hebber Ceulen  en  luitenant  colonel 

Byma  vloogen  met  eenbendegewae- 
pende  burgers  na  de  fteene  ftormkat: 
waer  van  dapper  vuur  gaven  uit  ge- 

fchut en  musketten  op  den  vyand. 

Echter  geraekten  dartig  om  de  ftaket- 
fel  voorby  de  fteene  ftormkat.  Wef- 
halven  de  bewindhebber  Ceulen  met 

eenig  volk  na  binnen  trok ,  ten  einde 
den  bende  burgers  te  hulp  quam ,  en 

de  houte  batery bewaerde.  Voorde- 
fe  ftuiten  de  portugeefen  :  onder  wel- 

ke met  fchroot  en  kogels  diervoegen 

vuur  gegeven  wierd :  datze  de  vlucht 
namen.  Men  verftond  uit  de  gevan- 

genen :  hoe  Marti jn  Suares,  aen  wiens 
beleid  de(e  togt  was  toevertrouwt, 

fijn  volk  driezints  'had  verdeelt. 
d'Achterhoede  beftond  uit  drie  hon- 

derd koppen:  welke,  op  een  bedon- 
gen teiken  zouden  voortzetten:  wan- 

neer d'eene  trop  lanx  de  rievier  Bibi- 
ryba ,  en  d'andere  nevens  de  zeeftrand de  fteene  ftormkat  voorby  geloopen, 

binnen  't  Reciffo  waeren  ingebrooken : 
om  de  plaets  aen  kooien  te  leggen ,  en 

tegelijk  alle  levens- middelen  en  oor- 
logs-  behoeften .  Na  dat  den  portugee- 

fen defe  aenflag  alzoo  flecht  uitviel, 

kreeg  't  Reciffo  twee  benden  uit  't  leger 
om  '/  Puntal ,  en  merkelijk  aental 

krijgsvolk,by  de  Weft-Indifche  Maet- 
fchappy  in  Ho//and geworven.  De  be- windhebber Ceulen  en  overfte  Byma, 
aldus  geftijft,  liepen  fterk  op  party: 

verbranden  in  Verga  de  zuikermoo- 
lens  van  Frans  Monteroen  Louies Ra- 

mires ,  onder  d'oogen  van  de  bezette- 
lingen binnen  't  Arryal ,  die  haer  ftil 

hielden :  waer  uit  giiling  maekten,  dat 
fchaerfch  van  volk  voorzien  was: 

't  welk  vijf  ltaliaenfche  overloopers 
beveftigden:  alsdieaenbragten,  hoe 

de 
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de  bezetting  geen  drie  honderdman  I  'tpuntal  wacht  houden.    Ondertuf- 
fchen  quamen  nu  en  dan  prijfen  aen uitmaekte.  Dit  bericht  moedigde  By- 

ma aen  ,  om  't  Arryal  te  beftooken: 
hy  rukt  dan  des  nachts  met  duizend 

koppen  uit  'tReciffo  derwaerds  :  en 
fchiet  in  den  morgenflond  van  de 
naeftgelegen  heuvel  zeftien  granae- 

den,  van  welke  zeven  binnen  't  Arryal 
nederplotften  ,  met  kleine  verrich- 

ting ;  want  alzoo  't  Arryal  binnen  een 
groote  ruimte  heeft,  liepen  de  bezet- 
telingen,  gifTende  ten  naeften  by  waer 
de  granaeden  vallen  zouden ,  aen 

d'ander  kant  der  vaftigheid.  Defteile 
en  hooge  wallen  ,  met  genoegzaem 
krijgs-volk  verzeekert ,  beletten  het 
ftormen.  Eengranaed  viel  te  kort  in 
de  huifen  voor  de  flerkte :  waer  door 

aen  brand  geraekten  :  zulx  eerlang 
een  ftraet  met  koftelijke  winkels  en 
de  gantfche  wijk  der  ltaliaenen  ten 
grond  toe  afbranden.  De  Pertugeejen, 

voor  '/  Puntal  verkundfchapt  ,  hoe 
Byma  't  Arryal  beftookte   met  dui- 

V  Reciffo,  enfchepen  uit  't  vaderland. 
Zedert  wierd  eenige  onderhandeling  onderhm- 
gehouden ,  uit  naem  dergraeve  Bag-  %%£"£ 
nola  ter eener zijde,  en  van  degevol-  fcLnPor- 

magtigde  opperhoofden  binnen  't  Re-  tu^mm cijf»  ter  ander  kant,  tuiïchen  de  Spaen- 
fche overfte  Veedor  en  de  gezach  heb-  ledenvan 

ber  Byma.    Bagnola  verzocht  dit  be-  l"jj£m 
fprek ,  onder  voorwenden  eeniger  ge- 
fchillen ,  nopende  de  befloote  beding- 

punten  op  't  ftuk  van  lijfgenaede  en 
'tloflen  der  gevangenen.  Veedor  een 
ftaetig  man  begon  aldus :  Bagnola  ver- 

zocht ,  uit  een  vredelievende  toege- 

negendheid  tot  d' Hollanders  herftel- 
ling  der  plaetfen  in  Brafil  door  haer 
veroovert,  op  billijke  voorwaerden. 
Hy  wüde  alle  onkonften,  by  de  Weft- 
Indifche  maetfchappy  gemaekt,  ten 
vollen  vergoeden  :  dewelke  immers 
weinig  uit  trok  uit  de  verheerde  plaet- 

fen, ja  haer  onkoflen  nergens  nabe- 
zend  man,  giften  de  bezetting  bin-    taeltzag  met  de  buit,  die  nu  en  dan 
nen  '/  punt  al  fwak  te  zijn  ,  alzoo meinden:  dat  de  meefte  vertrokken 

waeren  na  het  leger  voor  't  Arryal: 
te  meer  nadien  d Hollanders  weinig 
te  voorfchijn  quamen  ,  en  kort  bin 
nen  de  reduiten  bleven,  welke  Licht- 

hart aen  een  ftorm-kat  vaft  floot. 
Weshalven  zy  lanx  de  voorige  weg 
met  twaelf  honderd  nian  een  ftorm 

op  't  Punt  al  hervatten.  Een  karveel met  twee  metaele  Hukken  en  een 

krijgs- bende  lag  ten  anker  tegen  de 

maekte.  De  Spaenfche  koning  had 
tot  noch  toe  zich  de  Brafilfche  zae- 
ken  weiniggekreunr,  ter  oorzaek  niet 

anders  konde  bevroeden ,  of  't  werk 
derWeft-Indifche  maetfchappy  zou- 

de van  zelfs  wel  dood  loopen  ;  doch 
begint  nu  gevoelen  te  krijgen ,  zedert 
d'Hollanders  hebben  afgeloopen  de 
Ajfogados ,  Verga  en  Parayba.  Weshal- 

ven fwaere  toerufling  maekt ,  om  her- 
waerds  eeri  oorlogs  -  magt  over  te 
fchikken  ,  welke  de  Weft-Indifche 

aenkomft  der  Portugeefen,  onder  welk    maetfchappy,  fchoon  driemael  mag- 
dicht  vo'orby  moeften  trekken  :  toen de  vuurroers  haer  bereiken  konden  , 

tiger  als  nu  is ,  geenzints  zal  weder- 
ftaen.  De  koning  heeft  onlanx  twee 

gingen  alle  los  ,  en  dunden  zeer  de  j  rijke  zilver-vlooten  behouden  inge- 
voortogt  van  de  vyanden:  die  aldus  !  kreegen.Indiengyluidendetoekom- 
raeuwelijk  onthaelt ,  zonder  vordere  i  ftige  vloot  derft  afwachten, zultgrou- 

verrichting,  te  rugge  deinfden.  Ze- 1  welen  ,  wanneer  voor  't  Keciffb  ten 
dert  zijn  de  huifen  op  'tPuntalmet  !  anker  loopt.  DenVeedor  wierd  tot  ant-  Antwoord 
een  walver2eêkert.  Lichthart  maekte    woord  te gemoedgevoert:  't  Gefprek  vmBym*- 

was  by  den  graeve  Bagnola  niet  ver- 
zocht, om  zulke  fwetzeryen  te  hoo- 

ren  ;  maer  tot  fliiïing  van  voorgewen- 

de gefchillen  omtrend  't  bedongen 
lijfs  genae.   Nooit  zoude  de  Weft-In- 

voorts  drie  beukeryen  :  aen  de  noord- 

zijde van  't  eilandeken  Walcheren  lag 
een  ,  voorzien  van  fes  yzete  en  vier 
metaele  {tukken,  't  Volk  deed  door- 
gaens  alle   nachten   invallen   land- 
waerd.  Eindelijk  licht  de  gantfche  difche  maetfchappy  voor  geld  of 
vloot  d'ankers,  met  een  groote  buit  koop  -waeren  afttand  doen  van  haer 
zuiker.  Drie  jagten  alleen,  nevens  de  plaetfen  in  "Brafil  met  den  fwaerde  ge- 
raed  ServaesCarpentier ,  bleven  voor  j  Wonnen;  maer  ten  uyterften  by  alle 

Kkk   3  moo- 
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moegelijke  middelen  verdeedigen. 
Zedert  beklom  luitenant  Ie  Temps  het 

gebergt ,  op  welk  de  vyand  een  fterke 
béfchanfinghadgemaekt buiten  Olm- 
da  :  en  (lak  de  huifen  binnen  de  be- 
graeving  in  brand :  zulx  de  vlam  op 

't  Reciffo  by  lichten  dage  gezien  wierd. Men  veranderde  nu  ook  de  naemen 

van  zommige  Portugeefche  verover- 

de plaetfen  :  't  Slot  aen  d'uithoek^a- 
guflijn  wierd  geheeten  Gyffeling  ,  het 
ftedeken  op  Tamarica  Schuppen-fiad, 

de  fterkte  aen  d'Afogados  Prins  Wil- 
hem  en  V/^ta/devaftigheid  van  der 

Dujfen.  Onaengezien  't  verzoek  by 
de  algemeine  Staeten  en  Weft-Indi- 
fche  maetfehappy  gedaen  tot  langer 

verblijf  der  gevolmagtigde  bewind- 
hebberen  Ceulen  en  Gyjjeling,  maekten 

zich  vaerdig  tot  de  reis  t'  huifwaerd : 
byzonderteroorzaek  te  gemoed  za- 

gen een  grooté  fchaersheid  van  lijf- 

togtt,  tenzy  fpoedig  uit  'tVereenigde Neederland  levens  -  middelen  bequa- 
men.  Geduurende«haer  twee  jaerig 
beftier,  haddenze  veroovertvijf  dui- 

zend vijf  honderd  en  negentien  zui- 
ker-kiften  ,  honderd  negen  en  vijftig 
duizend  ,  negen  honderd  negen  en 

dartig  ponden  brafilien-hout,  een  en 
dartig  fchepen  gelaeden  met  goede- 

ren ,  welk  uitmaekten  drie  en  twintig 
tonnen  gouds:  behalven  de  prijs  der 

fchepen  en'tgefchut,  deverooverde 
fterkten ,  verbrande  zuiker-mpoiens 
en  andere  gebouwen.  Zy  lieten,  tot 
verzekering  van  Bra/il,  vier  duizend, 
een  honderd  en  fes  en  dartig  foldaten, 

verdeelt  in  twee  en  dartig  krijgs-ben- 
den  ,  onder  d'opperhoofden  Schuppe 
en  Arcijffeuwski.Btagten  met  haer  over 
(tijfhonderdkrijgs-knechten,  een  en 
vijftig  zieken  of  verlemde.  Voorts 
bleven  aller  wegen  voor  de  Brafilfche 
kuil  kruifen  twee  en  dartig  zeilen , 
bemand  met  duizend  zeven  en  tach- 
entig  bootsgefellen :  behalven  de  vier 

jagten  voor  d'  uithoek  Auguftijn ,  en 
fes  fchepen  in  de  haven  van  Pernam- 
buco.  Na  dat  Ceulen  en  Gyjjeling  dan 

zee  hadden  gekoofen  t' huifwaerd, 
quamen  verfcheideprijfen  binnen  val- 

len 5  als  ook  fchepen  uit  Texel  en  de 
Maes.  De  Hollanders  liepen  fterk  op 

party.  Schuppe  en  Lichthart  lichten  ook 

d'ankers  van  acht  zeilen,  gefterkt  met 
:  fes  krijgs-benden  :  om  aile  havenen 
j  ten  zuide  af  te  loopen  :  alzoo  hier  en 
j  daer  ,  volgens  aenbrengen  van  hop- 
{  man  Wiïhem  Cornelis  zoon ,  zuikerin- 
;  gelaeden  wierd  by  Portugeefchvaer- 
I  tuig.Doch  landovi,  die  den  flot-  voogd  . 
1  Garflman  met  fijn  Tapuyers  byfprong,  | 

I  wanneer  d' Hollanders  haer  meeftersw 
hadden  gemaekt  van  de  fterkte  aen  de  m 

<  mond  der  droom  Grande ,  hielp  hem 
doen  twee  land-togten.  Hyverfloeg 

}  op  d'eerfte  togt  zeven  en  dartig  Por- 
\  tugeefen ,  op  de  tweede  honderd  en 
f  fefiig :  vertrok  na  een  vriendelijk  af- 
fcheidvan  Gar liman  t' huifwaerd:  liet 
fijn  zoon  de  jonge  landovi  en  broe- 

der Caracara  onder  des  zelfs  opzicht : 
en  nam  met  zich  fes  Hollandfche 

muskettiers.  Eerlang  zond  Garflman 

den  jongen  landovitc  rugge ,  verzoe- 
kende door  den  zoon:  de  vader  be- 

liefde ,  hoe  eer  hoe  liever  af  te  zakken 

na  de  ftroom  Grande ,  tot  een  gewich- 
tige aenflag.   landovi  vaerdigde  fijn 

zoon,  neve£ö/>«»enviervandeHol- 1 
landfche  muskettiers  te  rugge,berich-  />* 
tende :  hy  flond  om  te  fluiten  met  de 
naeft  gelegene  Tapuyers  ,  ten  einde 
haer  magten  zamen-fmolten ;  en  ge- 

lijkelijk ,  zich  vervoegende  tot  d 'Hol- 
landers ,  geweldiger  hand  de  Portugee- 

fen  op  't  lijf  vielen. OndertufTchen  ver- 
trokken de  longe  landovi  en  Copun  na 

't  Reciffo.    Uit  nieuws  gierigheid  be- 
geerdenfederwaerds  tetrekken:  welk 
verzoek  te  lichter  is  toegeftaen  :  om 
te  dooden  een  gerucht  onder  de  Tapu- 

yers door   de  portugeefen  verfpreid: 

namentlijk  ,  't  was  met  d' 'Hollanders 
gedaen  :  zy  maekten  alle  moogelijke 

toebereiding,  teneinde  'tRectffovet- 
|  lieten ,  en  voorts  geheel  Brafü:  zulx 
1  haer  bondgenooten  aen  de  Spaen- 
fche  magtten  beften  gaven.    Delon- 
ge  landovi   dan  en  Copun  fchepten 

j  groot  genoegen  in  het  bezichtigen 
(  der  bateryen  ,  reduiten  ,    befchan- 
fmgen    en    vordere    verfterkingen , 

rondom   't  Reciffo.    Om  nader  met 
de  Tapuyers  te  handelen  ,  vertrokken 
na   rio  Grande    de  raed   Jacob  Stak- 
houwer  en  colonel  Arciffewski.    De 
tolk  Antonius  Parapoava  bragt  bericht 
aen  den  ouden  landovi :  hoe  twee 

voor- 
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voornaeme  heeren  van  't  Reciffo  wae- 
ren afgekomen:  ten  einde  met  hem 

handelde  ,  wegens  een  gewichtige 
aenflag  op  de  Portugeefen,  als  ook  wat 
trekken  zoude  ,  wanneer  den  Weft- 

Indifche  maetfchappy  met  de  wape- 
nen byfprong  ,    200    dikwüs    ont- 

,  booden  wierd.    OndertiuTchen  dee- 
1  den  Stakhouwer  enArcijfewski  dagelijx 

groote  landtogten ,  tot  tien  en  el?  mij- 
Jen  verre :  vernachten  hier  en  daer  in 

verlaetene  huifen  :  vonden  nergens 
eenig  menfch  ;  want  alle  gevlucht 
waeren  ,  niet  alleen  uit  fchrik  voor 

d' Hollanders;  maer  inzonderheit  voor 
deTapuyers,  die  geen  levendig fchep- 
fel  verfchoonen :  waer  af  zy  blijk  za- 

gen in  een  leedig  huis,alwaer  tuflchen 
nedergehakte  menfchen  de  beende- 

ren lagen  van  meer  dan  twee  honderd 
hoorn-beeflen.  Voorts  bezichtigden 
met  verwondering  ,  hoe  de  rievier 
Grande  vier  mijl  boven  'tflot  Ceulen 
dood  loopt.  Caracara  Iandovis  broeder 
wees  een  diepe  drooge  delling  ,binnen 
welke  eertijds  de  ftroom  vloeyde.  Hy 
zelfwas  eens  drie  weeken  opwaerds 
gevaeren  lanx  de  ftroom ,  levende  by 
jagt  ,  cayous  en  wortelen  :  niemand 
wift ,  waer  't  water  verzonk ,  of  een 
andere  ftreek  nam.  Vorders  berichte 

hy ,  hoe landovi  overfeftien  honderd 
»  zielen  heerfchte  :  de  vrouwen  droe- 

gen den  mannen  achter  na  d'hamak 
ken,  om  des  nachts  te  ruften,  reifden 

zonder  vafte  wooningen  geduurig 

van  d'eeneplaets  tot  de  andere,meeft 
verdeelt  in  troppen ,  ten  einde  beter 

aen  de  koft  geraekten.  't  long  volk 
bleef  by  Beretiawa,d'oude  by  landovi: rondom  welkers  land  woonden  de 

fwakkelandaerd  Aciki,  alsook  lucke- 

ryjou ,  Ocioneciou  ,  Pajoke  en  Aponory- 
r  jou:  d'eerfteheeft  tot  koning  Coiïacu- 

ly,  de  tweede  Marakou ,  een  vriend  der 
Portugeefen,  de  derde  M?;^,  de  vierde 
Kidoa ,  en  de  laetfte  larepo.  Kidoaen 
larepo  wijken  in  magt  niet  voor  lan- 

dovi ,  de  andere  volkeren  zijn  fwak- 
ker.  Vier  gedachten  ftaen  geduurig  in 
wapenen  tegen  landovi :  namentlijk 
Jemho ,  zoo  diep  landwaerd  gelegen, 
dat  nooit  Chriften  tot  haer  kennis 

quam.  YoonsWoyana ,  CarivyenCa- 
ryrywajju:  welke  drie  laetfte  den  Por- 
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j  tugeefen  byftand  doen.  Doch  de  tolk 
Parapoava  ontmoeten  op  fijn  reife  een 
I  trop  Tapuyers ,  beleid  by  Commenda- 
oura  zoone  van  Iandovis  fufter,  aen 
wien  't  gebied  vervallen  zoude  ,  na 
Iandovis  dood  ,  volgens  gewoonte 
onder  de  Tapuyers,  al  waer  niet  de  zoe- 

nen ftaetvolgers  worden  ;  maer  de 
fufters-zooflen.  Co mmendaoura  hield 
den  tolk  by  zich  :  zeggende  gevol- 
magtigt  te  wefen  van  fijn  oom,  om 
met  d'Hollandfche  heeren  te  hande- 

len. Hyquam  dieshalven  met  veertig 
man  voor  't  üot  ceulen,  en  berichte: 
hoe  landovi  met  fijn  ganifche  magt 
met  konde  afkomen,  teroorzaekin 

't  gebergte  Mytiapa  des  zomers  geen verfch  water  is :  ook  hield  de  rouwe 
uit  van  fijn  overleeden  gemaelinne. 
Voorts  wierd  landovi  verzocht  te 
trekken  na  parayha  ,  alwaer  groote 
buit  zoude  bekomen  :  d'Hollanders 
wilden  eerlang  met  aenzienelijke 
magt  derwaerds  zetten.  Twee  boots- 

gezellen ,  by  de  Portugeefen  gevangen , 
waeren  uit  een  karveel ,  zeil-reede  na 
Portugael  voor  Connayou,  buiten  boord 
gefprongen  :  en,  aen  de  noord- ftrand 
gefwommen  ,  geraekten  behouden 
binnen  'tflot  Ceulen.  Uit  haer  kreeg 
Arciffewski  ander  bericht ,  als  de  over- 
loopers  tot  noch  toe  aenbragteri ,  be- 

langende 't  ftedeken  "Philippina ,  welk niet  hadeengraft  of  bolwerken;  maer 

alleenlijk  eenig  gefchut  op  d'aenkom- 
ften  :  zulx  twee  ftukken  geplant  wae- 

ren na  de  rievier,  gelijk  getal  by  de 
kerk,  en  even  zooveel  op  de  weg, 

die  tegen  't  Arrayal  uit-loopt  't  Was 
anderzintseen  open  vlek  :  de  huifen 
ftonden  in  twee  ry en ,  behalven  zom- 
mige  verftrooyde  hutten  buiten  af. 
De  inwoondersJeefden  armelijk.  Zy 
zagen  flechts  weinig  foldaeten  :  ver- 
ftondenuiteenige  Duinkerkers ,  hoe 
op  een  klein  eilandeken  in  derievier 
Parayhaeen  fterkte  onlanx  gebouwt 

wierd;  doch  konden 't  niet  bezichti- 
gen :  alzoo  geblind  ftadwaerd  geleid 

zijn.  Voorts  wierdenze  yervoertna 
Bar  ra  Conayou,  lanx  een  gemakke- 

lijke karre-weg,  tot  de  rievier  Mon- 
guangape  ,  breed  en  vol  ondiepten. 

K reegen  aen  d'over-zljde  een  moeye- 
lijkpad,  tot  een  naemeloofe  ftroom, 
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door  welke  fwemmen  moeden.  De 
fterkte  aen  Barra  Conayou  geleek  na 
een  vierkante  dubbelde  reduit  :  de 
wallen  reefen  twee  mans  lengten 

hoogh  ,  zonder  zydelinxe  borft- 

weeringen  en  punten  ,  aen  't  han- gen van  een  berg  :  de  graft  zeven 
voet  diep  ftond  met  ftorm-paelen 
rondom  bezet.  Een  Duinkerker, al- 

hier tegen  ftrand  gejaegt ,  haddefe 
verzekering  gemaekt  :  terwijl  een 

nieuw  fchip  ftijf  honderd  lallen  tim- 
merde. Op  de  fterkte  ftonden  tien 

yzere  (tukken  en  tweehaeken.  Zy 
vonden  geen  flot  ofbefchanfingaen 
de  mond  der  rievier  Monguoangape : 

drie  fchepen  laeden  aldaer  zuiker. 
ArciJJeuwski ,  aldus  bericht  wegens 
den  toeftand  van  Conayou  ,  rukt  des 
nachts  uit  de  fterkte  ceulen  met  ftijf 
twee  honderd  man  ,  over  drie  be- 

ken. Acht  mijl  boven  het  flot  Ceu- 
len ,  vond  hy  een  vierkant  huis,  ron- 

dom door  een  fterk  ftaeketzel  ver- 

zeekert  :  de  leger -hutten  ftonden 
hier  en  daer  ,  binnen  welke  de  Bra- 
filiaenen  ,  ettelijke  honderd  fterk, 

hadden  gehuifveft .  De  veertig  Ta- 
puyers  ,  die  het  leger  volgden,  fcho 
ten  meer  beeften  ,  als  de  krijgs- 

knechten konden  orberen .  Tegen 
den  avond  floegh  Arcijfewski  hem 
neder  in  een  dorpjen  ,  gelegen  ne- 

vens het  groot  meir  Pernamhuco  en 
dichte  boflêhaedje  vol  vee.  Ge- 
raekte  des  anderen  daegs  met  den 
donker  aen  eengroot viflehers huis, 

gepropt  met  honden  en  bokken  :  en 
eerlang  op  twee  gefchut-fchooten 
onder  de  fterkte  conayou.  Alhier 
fchaert  hy  het  volkin  viertroppen, 
teneinde  de  vier  hoeken  der  fterk- 

te gelijkelijk  beftormden.  De  eer- 
fte  fwaerigheid  lag  ,  hoe  men  beft 

voor  by  de  wijn-tenten  en  't  huisje, 
ftaende  nevens  de  fterkte  ,  onge- 

merkt zoude  aenvallen.  Arcijfewski 

dan  kroop  ,  nevens  een  der  ont- 
vluchte matroofen  ,  door  een  dich- 

te ruichte  tot  aen  de  graft :  bevond  de 

ftorm-paelen  lichtelijk  konden  uit- 
getrokken •,  maer  de  graft  ftijf  een 

piek  diep,  en  de  buiten  wallen  even 
zoo  hoog.  De  honden  in  de  Portu- 
geefche  tenten  baften  zeer :  evenwel 

Der.  de     Boek: 

maekte  de  fchildwacht  geen  wapen- 
kreet ,  dewijl  nergens  menfehen  ver- 
nam. Arcijfewski  te  ruggegekeert,be- 

lafte  de  lonten  te  dooven,  en  ettelijke 

glimmende  te  dekken  onder  de  hoe- den :  trok  voet  voor  voet  ftil  voort. 

'tWasnieuwe  maenen  eenpêk-don- 
kere  nacht.  Hopman  Baut ,  dewelke  • 
de  muskettiers  geleide  ,  floeg  een  ï 

verkeerd  pat  in  :  en  dewijl  de  voor- 
gaende  mifchte,  meinde  met  een  fnel- 
ler  tred  de  zelve  in  te  haelen :  weshal- 

ven  eer  aen  de  fterkte  quam,  alsbe- 
ftemt  was.  De  vyand  wierdhemge- 

waer ,  lofte  't  gefchut  en  handbuflen ; 
doch  zon  der  fchaede  :  alzoohyinde 

lengte  achter  de  ftormpaelen  ïchuil- 
de.  Hier  door  brak  de  gefielde  orde. 

De  matroos,  gefchikt  om  't  pael-werk 
om  te  hakken  met  bijlen ,  quam  ner- 

gens te  voorfchijn.  Echter  ging  de 
ftorm  voort.  De  houwers  maekten 

opening.  Men  fwom  door  de  graft, 
beklauwterde  de  buiten-wal,  en  ge-'/, 
fwind  ook  de  binnenfte,  hoewel  an- » 

derhalf  piek  hoog.  't  Quam  de  be- 
ftormers  te  palTè ,  dat  de  fterkte  geen 

ftrijk-weeren  had  :  anderzints  zou- 
denze  befwaerlijker  meefters  gewor- 

den zijn.  Zy  vonden  elf  dooden  bin- 
nen Conayou,  tien  y  zere  ftukken ,  twee 

haeken  en  ettelijke  zuiker-kiften : 
kregen  onder  andere  gevangen  den 

hopman  Alvares  Fragojo  d'Alluquer- que.  Stachouwer  was  zeil  gegaen, 
wanneer  Arcijfewski  te  land  trok  uit 
het  flot  Ceulen  :  ten  einde  malkan- 

der gezetter  tijd  vonden  voor  Co- 
nayou :  doch  dewijl  Stachouwer  door 

tegenwind  niet  konde  opkomen, 

hep  den  karveel ,  vollaeden  met  zui- 

ker ,  in  't  gezicht  van  d'  Hollanders 
na  Portugal.  Defe  ftaeken  eindelijk 

't  Duinkerkers  fchip ,  noch  op  ftae- 

pel  ftaende  ,  in  brand  ,  en  flech- 
ten  't  flot  Conayou.  Zedert  flapte  Ar- 
cijjewskifcheep:  wende  de  (levens  na 

Mongoangape :  alwaer  den  ftroomop" 
waerds  roeyde  :  een  jagt  met  twee 
honderd  zuiker- kiften  verooverde, 
naderhand  noch  een  karveel  en  boot, 
en  lande,  daer  de  rievier  zich  kromt 
om  een  berg.  De  Portugeefen  ,  hier 

door  verfchrikt,  ftaeken  de  zuiker  - 
moolen  van  Antonius  Marino  aen .  De 

rievier 
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rievier  Mongoangape  is  breed  en  diep , 
wederzijds  bezet  met  kreupel-bofch 
en  mangues,  zulx  naeuwelijx  ergens 
geland  kan  worden.    Aen  de  mond 
heeft  de  ftroom  twee  zand-punten , 
niet  min  zorgelijk  als  hoog.    Op  de 
lufter-hand,  lanx  welke  haer  kille  be- 

houd, lagen  de  Portugeejen  befchanft: 
gaven  dapper  vuur  op  de  booten; 
doch  zonder  fchaede :  alzoo  de  zelve, 

metzuiker-kiften  opgeboeyt,  't  volk 
fchootvry  bewaetfden.  De  vloot  ver- 
ooverde  zederteen  bark  vol  wijnen  , 

en  quam  te  rugge  voor  't  Reaffo.  On- 
•  dertuffchen  zat  Schuppe  niet  flille: 
hy  trok  met  fes  krijgs-benden  de  rie- 

vier tawtfrigi^i  op :  brande  alles  voor 
de  voet  af ,  gelijk  ook  wederzijds  der 
ftroom  Alagoa  :   verooverde   alhier 
vier  rijke  karveels  en  veel  zuiker:  en 
ieide  ettelijke  zuiker  -moolens  aen 
kooien.  Nu  en  dan  quamen  fchepen 
uit  'tVereenigde  Nederland  ,    en  prij- fen  genoomen   voor   de   Brafilfche 

kuft  ,   binnen  d'  haven  van  Pernam- 
buco.   Op'teindederflagt-maenddes 
jaers  feftien  honderd  vier  en  dartig, 
liepen  twee  en  dartig  zeilen  ,  ver- 

deelt in  twee  fiag-ordens ,  (d'eerfte 
voerende  op  een  en  twintig  fchepen 
negentien  honderd  ,   vijf  en  veertig 
foldaeten  ,  de  tweede  op  elf  jagten 
vier  honderden  negen  koppen)  on- 

der 't  beleid  van  Schuppe ,  Arcijftvoskï , 
Carpentier  en  Stachouwer  zeewaerd  na 
Parayha:  alwaer Schuppe  eerftaen  land 
fprong  ,  en  gefwind  fes  honderd  man 
in  flagorde  ftelde  :  met  welke  dier- 
voegen  op  den  vyand  toezette :  dat 
hy  verfloof,  en  veel  geweer,  hoeden 
en  kazakken  achter  liet.   't  Scheelde 

weinig ,  of  't  opperhoofd  Antonius  de 
AÏbuquerque  was  uit  de  vlucht  ach- 
terhaelt.    OndertufTchen  lande  het 
overige  heir.  Ca/per  Ley  trok  lanx  een 

karre-wegh   met  drie  krijgs-benden 

recht  op  de  flerkte  fanla  Margareta  ' 
aen  :  en  legerde  zich  achter  een  heu- 

vel op  een  musket-fchoot  van  de  wal 
len.    Schuppe  rukte  lanx  den  oever: 
vond  allerwegen  veriaetene  befchan- 
fing-Efr:  en  begroef  zich ,  aen  de  flin- 

ker zijde  van 't  Hot  tot  de  rieviertoe. 
ArciJJewski  nam  fijn  wijk  ter  rechter 
hand  ,  tegen  de  zee  ,  vlak  voor  de 
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oogen   der    bezettellingen.    In  de 
ftroom  lag  een  eilandeken  ,  gefterkt 
met  'tüot  Rejlinga,  van  wolk  uit  het 
vafte  land  de  fterkte  Margareta  ge- 
duurige  toevoer  konde  ontfangen. 
Om'  dit  te  bemagtigen  ,   viel  Licht- hart met  zeven  jagten  en  fes  beman- 

de booten  tuflchen  het  eiland  en  het 
flot  Margareta  binnenwaerd  :    ver- 

ooverde achter  't  eilandeken  twee 
barken  en  een  boot:  trok  door  een 
boiïchaedje  nzReflinga  •  doch  bevond 
hoedevaftigheid,  van  't  eilandeken 
afgefcheiden,  met  water  omringtlag: 
waerom  bofchwaerd  te  rugge  deinfde, 
ter  tijd  toe  de  ftroom  gevallen  was. 
Thans  beftormde  Lichthart  zoo  fier   R*fti»g* 

de  vaftigheid   Reftinga,  hoewel  uit  £^f" twee  metaeleftukken  met fchroot los  »<w»«». 
brande  :  dat  heldaedig  ingenoomen 
wierd,  en  alles,  't  geen  in  de  wape- nen vond,  ter  neder  gehakt.  Schuppe 
fchoot  fterk  van  een  ftorm-kat  ,  en 
wierp  geduurig  granaeden  :  welker 
zommige  binnen    de   fterkte  Mar- 

gareta vielen,    ̂ rciffewskr  mderdc 
meer  en  meer  met  fijn  loop-grae- 
ven,waerin  de  Portugeejen  dapper 
fchooten  ;  doch  men  bleef  haer  niet 
fchuldig.  Eindelijk  nadat  de  borft-  ZZïeT 
weeringen  meert  onder  de  voet  la-  ««■. 
gen  ,  leverde  de  flot- voogd  Simon 
d'zAlhuquerque  de  Reikte  Margareta aen   Schuppe  over  :   anderhalf  hon- 

derd ,  meeft  aldaer  gehuift  en  ge- 
hooft  ,  vertrokken  na  haer  woonin- 

gen landwaerd  :  de  overige  zijn  el- 
ders vervoert  :  alle  onder  bedingh, 

niet  te  mogen  dienen  tegen  de  Weft- 
Indifche  maerfchappy  in  fes  maen- 
den  .    Binnen  't'  flot  zijn  gevonden fes   metaele    halve  kortouwen    en 
vijftien  gootelingen  ,  nevens  andere 
krijgs  -  behoeften,    d'  O verwinnaers 
vervolgden  haer  zegen.  Zymaekten 
zich  vaerdig  ,   om  lanx  'tkreekjen, 
welk  twee  mijl  de  rievier  opwaerds 
loopt  na  de  ftad  Parayha ,  de  ftad  aen 
te  taften:  wanneer  twee  Franfche,  uit 
de  noorder  fterkte  Antonio  overge- 
loopen  ,  bericht  inbragten  :  hoe  de 
fterkte  van  weinig  volk  en  bus-poeder 
voorzien  was,  en  indien  d'Hollanders 
een  torn  derfden  waegen,  zouden  het 
lichtelijk  bemagtigen :  hoewel  ander- 
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zints  wegens  gelegendheid  onwin- 

baer  gehouden  vvierd.    Schuppe  oor- 
deelde ,  bedrog  te  fchuilen  onder  zulk 

aenbrengen :  te  meer  alzoo  de  graeve 

BagnolaÏQS  honderd  man  totverfter- 
ah  ook  bet  king  herwaerds  bragt.  Evenwel,  om 

onwinmiijk  een  prQef  te  nemen ,  vaert  een  trom- 

nïo,  melflaégerjover ,  en  eifeht  Antonio  op. 

Deüqt-WQgdMagaglianes  verzoekt 

drie7  dagen  uitftel:  't  verzoek  word 
plat  afgeflaegen  ;  maer  toegeftaen , 

volgens  fijn  verzoek,  dat  hy  deko- 
ninglijke  ftandaerd  zoude  afvoeren , 
end' Hollanders  de  mijne  vanbeftor- 
men  maeken  :  ten  einde  niet  fcheen 

fuik  een  vaftigheid  ,  zonder  flag  of 

floot,  overgegeven  te  hebben.  Licht- hart dan  trok  binnen  ,  verwondert 

wegens  zoodanigen  zegen  ;  want  de 
fterkte  ,  aen  welke  geen  koften  ge- 

fpaertwaeren,  lag  op  een  ontoegan- 
kelijke plaets ,  voorzien  van  vijf  me- 

taele  kortouwen  en  negentien  yzere 

ftukken.  d' Hollanders  moedig  door 
zulk  een  geluk,  rukten  den  zelven 
nacht  met  leitien  honderd  koppende 

rievier  Parayha  op  na  de  kreuk  Tam- 
bia  Grande  :  alwaer  te  land  flapten  : 

vonden  de'  befchanfing  verheten, 
drie  yzere  ftukken  uit  roo-paerden 
geworpen,  deflad parayha  leedig ge- 

vlucht ,  en  het  gefchut  onbruikbaer 

gemaekt ,  'of  in  de  haven  gezonken. »ord  by  de  Een  Hamburger ,  die  binnen  Parayha , 

be°"etndm  anders  ook  genaemt  philippea,  lang 

gewoon t  had  ,  deed  van  alles  ope- 
ning. Namentlijk  de  graef  Bagnola, 

geen  kans  ziende  om  Parayha  te  be- 
fchermen.,  was  geweeken  na  Goyana 
met  dardehalf  honderd  man ,  en  An- 

tonïus  d' 'Alhuquerque  met  twee  krijgs- 
benden,  d'eene  Italiaenen  ,  en  de  an- 

der Spaniaerden ,  bofchwaerd :  na  dat 
drie  fchepen  en  twee  pakhuifen  vol 
zuiker  aen  brand  ftaeken  :  welke 

vlam  weinig  minder  als  drieduizend 
zuiker  -  kiften  vernielde.  Eer  defe 

aenflag  opTarayhahy  de  hand  gevat 

wierd  ,  vaerdigde  de  Weft-Indifche 
maerfchappy  vier  zeilen  af,  onder 
't  beleid  van  loan  Walbeek  ,  na  't  ei- 

land Curacao  ,  welker  gelegendheid 
loan  Otzen  grondig  kende ,  dewijl 
aldaer  lang  gevangen  zat.  Walbeek 

geraekte  door  een  enge  mond ,  tuf- 

eïide     Boek 

Deflad 
Tarayba 
ledig  ge- 
•vlucht 

Walbeeek 
bemagtigt 

Curacao  : 

fchen  verfcheide  rotzen,  ineen  vei- 

lige haven  van  Curacao.    Vijf  en  ze- 
ventig vuurroers  gingen  op  party  ; 

doch  wierden  bevochten  van  zeven- 

tig  Brafiliaenen  ,    met  knodfen  ge- 

waepend  ,   by  de  Spanjaerden  dron- 
ken gemaekt ,  en  zoo  ten  ftrijd  aen- 

gedreeven.    De  bevel  -  hebber  pierre Ie  Grand  kruifle  het  eiland  door  en 

door  :  verbrande  't  dorp  Maria  :  en 
verdroeg   eindelijk   met  ÓQn   land- 

voogd Alonfo  Lopes  de  Morla  :  dat  hy 
Curacao  zoude  ruimen.  Dit  eiland  acht  be 

en  twintig  mijlen  groot  in  d'omme- 1 
gang  ,  heeft  een  fteenachtige  grond 
enboflehaedjenvol  ftok-vifch-hout, 
gebruikelijk  by  de  ververs.     Doch 

Schuppe  veranderende  de  Portugee- 
fche  naem  der  verooverde  plaets  Pa- 

rayha of  Nojja  Sennora  das  Nieves  of 
Philippea  in  Frederik-  ftad  ,   ter  eere  ai 
desprinfevan  Oranje  Frederik  Henrik.  | 
De  ftad  heefc  twee  groote  markten, 

twaelf  ftraeten  en  een  magtig  Fran- 
cifcaener-kloofler  nevens  een  meir  ge- 
bouwt  en  rondom  bemuurt,  leid  aen 
een  brede  boezem,  welke  de  rievier 

Parayha  voor  de  ftad  maekr.  't  Land rondom  valt  bergachtig  ,  op  andere 
plaetfen,  byzonder  lanx  de  ftroom, 
leggen  vruchtbaere  vlakten  :  elders 
ook  groeyt  ydel  en  hard  gras  ,  en  1 
een  meenigte  mandioca  tot  meel  ge- 

üamipt,patates  ,  limoenen  ,  oranje- 
appelen ,  kool ,  konkommers  ,  bana- 

nas  ,  cocos-nooten,  gembar,  ar  aha  , 
zeer  liefelijk  wanneer  met  zuiker  is 
ingezult ,  en  caious ,  aengenaemer  dan 

een  caftanje  ,  waer  van  d'inboorlin- 
gen  een  dronkenfehap-verwekkende 
drank  maeken.  Voor  den  oorlog  liep  v 

hier  een  grooter  getal  koeyen ,  ofTen, gl 
bokken  ,  geiten  ,  fchaepen  en  ver- 
kens.    De  bofTchaedjen  krielen  van 

allerley  wild,  byzonder  van  harten, 
haefenenkonynen.  De  paerden  val- 

len flerker  als  d'Europifche :  Ioopen 
vaek    een    gantfehen    dag    zonder 
voedzel  :  leven  by  enkel  gras  en  de 

uiterfte  toppen  van  het  zuiker-riet. 
Onder  het  gevoogelte  munten  uit  de   i 
veld-hoenderen,faifanten  .tortel-dui- 

ven,   reigers,  fnippen,  water- hoen- 
ders ,  hoenders ,  kalkoenen ,  groote 

eenden  ,   en  boven  alle  driederley 

zoort 
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zoort  papegaeyen ,  niet  min  fchoon 
als  leerzaem.  De. zee  en  (hoornen 

leveren  overvloedig  allerley  fmaeke- 
lijke  vifch.  In  de  bodenen  loopen 
ontelbaere  land-krabben  :  waer  by 
d'ingezeetenen  nevens  't  meel  uit 
gedampte  mandioca  leven.  Zy  bou- 

wen d'huifen aldus.  Eerd  rechtenze 

zoo  veel  daendedijlen  op,  als'tbe- 
grip  vereifcht :  leggen  dan  een  folde- 
ring  ruim  eens  mans  lengte  boven 

d'aerde  :  vlechten  de  zijden,  voor 
en  achter  geevel  met  dik  rijs ;  heilrij- 

ken het  buiten  en  binnen  met  leem, 

waer  onder  hooy  gemengt  is  =  en 
witten  het  eindelijk  met  kalk.  't  Dak 
beftaét  uit  pannen  ofcocos-bladeren. 
't  Beneden  huis  verdrekt  voor  de 

pakkaedje  :  onder' t  dak  woonenze. 
Doch  binnen  Frederik-Jlad  flaen 
eenige  aenzienelijke  gebouwen  van 
witte  gehouwe  (teen.  Die  geen  zol- 

der hebben  behelpen  haer  nevens 

d'aerde  op  een  harde  kley- vloer. 
Buiten  de  (tad  word  kalk  gebrand  uit 
gegraeve  (teen.  Voorts  is  de  land- 
voogdyfchap  parayha  bewoont  by 

vrye  of  lijf- eigenen.  De  vrye  zijn 
Portugeefen  ,  Nederlanders  of  andere 

Europifche  landaerd ,  behalven  d'in- 
boorlingen  van  't  gedacht  der  peti- 
guares ,  kleine  menfchen  en  geenzints 
arbeidzaem  :  zy  bewoonen  zeven 
aldeas  :  waer  onder  de  voornaemde 

Pinda- Una  vijftien  honderd  zielen 
telt,  andere  hebben  (lechts  drie  hon- 

derd en  minder.  De. aldeas  beftaen 

uit  vier,  vijf,  fes  of  meer  lange  hui- 
fen ,  in  welke  hier  en  daer  door  klei- 

ne deuren  in  en  uitgaen  ,  zijn  met 
cacos-bladeren  bekleed.  De  mannen 

draegen  een  kleedje  voor  de  fchae- 
melheid,  de  vrouwen  linnen -hemb- 
den  ,  welke  de  mans  by  de  portugee- 
[en  verdienen.  Haermeeftehuisraed 

zijn  kotoene  hamakken  ,  aerdig  ge- 
vlochten ,  waer  op  by  daeg  luyeren 

en  's  nachts  (laepen:  gebruiken  voorts 
boogen,  pijlen  ,  bijlen  en  hak-mef- 
fen.  De  houwelijke  (taet  word  kuifch 
onderhouden.  De  mannen  vallen 

doorgaens  min-yverig  over  de  vrou- 
wen. Behalven  dat  ieder  aldea  haer 

eigen  opperhoofd  had  ,  zoo  Helden 
de  Portugeejen  ook  een  hopman ,  die 
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der  petiguares  arbeid  voor  grof  Jy- 
waed  huurde;  doch  meeflentijd  den 
bedongen  loon  verkorte  :  waer  uit 
zeer  verbittert  wierden  tegen  de  Por- 

tugeejen ,  en  d 'Hollanders  toevielen. 
Doch  de  lijf- eigenen  zijn  of  gevan- 

gene Amerïcaenen  ,  door  de  Tapuyers 
aen  de  Portugeejen  verkochr  ,  of  Ne- 

gers uit  Angola,  oïTapuyers  van  Ma- 
ragnon.  Defe  mogen  tegen  geen  ar- 

beid :  wanneermen  haer  te  veel  vergt, 
eetenaerde,  door  welke  de  rong  be- 

gint wit  uit  te  (laen  ,  en  fy  derven. 

d'Angolafche  Negers  doen  den  mee- 
den arbeid  in  de  zuiker- moolens, 

gedwongen  door  harde  (lagen  :  de 
Guineefche  (laeven  ,  dewijl  nergens 

na  zoo  derk  zijn  ,  verrichten  'thuis- 
werk. De  voornaemde  handel  word 

gedreeven  met  zuiker,  verf- hout, 
tabak  ,  huiden  en  kotoen.  Achtien 
zuiker  -  moolens  ïtaen  nevens  de 
(hoorn  Parayha :  welker  zommige 
met  water  maelen  ,  andere  met  of- 
fen.  Op  den  oever  zijn  gebouwt  twee 
pakhuifen  ,  om  de  zuiker-kiden  ge- 

makkelijk af  te  fchepen.  Ieder  kid 

betaelt  een  fchelling  voor  't  bergen, 
en  even  zoo  veel  voor  't  merken. 
Als  de  gefwooren  waeg-meefter  de 
zelve  weegt,  ontfangt  dubbeld  loon, 
en  houd  van  de  ponden  zuiker  net 
boek.  Terwijl  binnen  Parayha  op 

alles  orde  gedelt  wierd  ,  deed  d'o- verde  Picard  met  acht  benden  een 

togtna'thuis  Validaris  :  ten  einde 
hy  't  opperhoofd  Antonius  d \Alhu- 

\  querque  by  den  kop  kreeg ;  doch  dek 
had  zich  by  tijds  weg  gepakt  ,  ver- 
laeten  van  alle  de  Brafüïaenen  :  die, 
onder  haer  gezach-hebber  de  Jejuiet 
Emanuel  de  Mor  ais  ,  met  Picard  te 

ruggequamen.  On dertudchen wierd 
alomme  een  fchrift  verdrooyt  op 
naem  der  Algemeine  Staeten  des 

Vereenigden  Nederlands  en  Wed-In- 
difche  maetfchappy  ,  van  volgende 
inhoud  :  Allen  inwoonderen  van 

Parayha  word  vergunt  volkoomen 
vryheid  in  Godsdiend  :  toegezeid 
befcherming  tegen  alle  overlad,  en 
genot  haerer  goederen  :  mits  betae- 
lende  tienden  der  landvruchten  ,  en 
de  tollen  derkoopwaeren,  in  en  uit 

Holland 'gaende ,  gelijk  daer  toe  daet  % LH  2,  die 

Lijf.  eige- nen in  Pa- 

rayha. 

Manier 

van  zuiker~ 

handel  at- claer. 

Verrichting 

van  Picard. 

Vreedzae- 

me  voor- 
(laegen  aen 
Farayba 

vergunt: 
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die  vertrekken  wil ,  zal  vaertuig  ge- 
nieten. Indien  de  Spaenfche  kroon 

Parayha  weder  bemagtigde ,  mag  elk 
nevens  d 'Hollanders  fcheep  flappen. 
Die  onder  d'Hollandfche  landbeftie- 

ring  geruit  wil  leven  ,  moet  den  eed 

van  getrouwheid  doen.  In  gefchiltuf- 
fchen  Portugees  en  Hollander  belooft 
de  rechter  vonnis  te  wijzen  zonder 

aenzien  van  perfoonen  :  't  krakeel, 
welk  d'eene  Portugees  met  d'ander 
heek ,  zal  een  Portugeefche  fcheids- 
man  ter  nederleggen.  Zijdgeweer  en 

vuurroers,  tot  tegenftand  der  ftruik- 
roovers ,  word  aen  alle  vergunt. Maer 

zoo  lang  Albuquerque  dicht  onder  Pa- 
rayha hield ,  quamen  weinige  te  voor- 

fchijn :  om  den  eed  van  getrouwig- 
heid  te  doen  ;  doch  zederthy  voor 
picarddQ  vlucht  nam ,  hebben  Duarte 
Gomes  ,  en  voorts  de  voornaemfte 
Portugeefen  ,  nevens  een  merkelijk 
aental  van  minder  ftaet,  op  de  voor- 

noemde beding-punten  den  eed  van 
getrouwigheid  gedaen :  gelijk  ook  de 
in  vvoonders  der  landvoogdyfchap  rio 
Grande  ten  zelven  einde  binnen  Fre- 
derick-ftad haer  lieten  vinden.  Arcif- 
fewski  en  Stachouwems.  Goyana  gerukt 
met  acht-half  honderd  man,  legerden 

zich  binnen  't  dorp  Capivaribi ,  gele- 
gen aen  een  rievier  van  de  zelve 

naem:alwaer  degantfche  burgerfchap 
van  Goyana  met  volkoomen  genoe 

gen  de  ontworpen  beding-punten  be- 
eedigde ,  en  den  Spaenfchen  koning 
af-  fwoer.  Maer  de  Spaenfche  hopman 
Reldlïno  kreeg ,  door  toedoen  derje- 

fuieten  ,  binnen  't  dorp  Mofuik  drie 
honderd  foldaeten  by  een ,  behalven 
een  aenzienelijke  magt  Brafiliaenen , 
onder  de  bevelhebber  camaron.  Defe 
verbranden  de  zuiker-ried  akkers  en 

't  Brafilien  hout  in  goyana:  en  hielden 
voorts aidaeronmenfchelijk  huis.  Ar- 

ci/^iM/'/ruktgefwind  den  vyand  on- 
der d'oogen  :  die  niet  lange  ftand 

hield :  en  zelf 't  dorp  Mofuik ,  kerk  en 
Jefuieten-kloofter  aen  brand  ftak  : 
vluchteden  na  den  wonderlijken  berg 
Miritihi:  alwaer  zich  in  een  hinder  la- 

ge verftak.WatMinf/i^ibelangt/t  ver- 
dient byzondere  aenmerking  ,  hoe 

geduurende  de  regen-maenden,  voor- 
naementlijk  als  fterke  ftort-vlaegen 
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vallen  ,  de  berg  een  geluid  geeft  niet 

ongelijk  de  fchrikkelijkfte  donder- 
flaegen  of  't  geluid  vanfwaer  gefchut. 
't  Zelve  wonder  befpeurtmen  aen  den 
bzigPafyra ,  in  een  boffchaedje  axhter 
de  zuiker-moolen  van  Girgoliotyar- 
ros.  De  natuur-kenders  mogen  zulk 
een  diep  geheim,  indien moogelijk, 

nafpeuren.  ArciJJewski  volgde  Rebel-  •  & 
lino  kort  op  de  hielen,die  zich  een  half  *i 
uur  buiten  Mofuik  ,  als  gezeid  is ,  in 
een  hinderlaege  verbergde  ;  doch , 
niet  dervende  ArciJJeivski  afwachten , 

vlood  na  de  zuiker-moolen  Mufure- 
pe  :  en  hield  alhier  ook  geen  (land. 
Sijn  vluchtend  volk  verliep  meer  en 
meer.  Ondertuffchen  zakte  Schuppe 

af  met  flerke  hulp-benden  voor  Ar- 
ciJJeivski. Beide,  zamen  vereenigt  ron- 

dom Mujurepe ,  vaerdigden  tachentig 
vuurroers,  onder  luitenant Metting, 

na  'tnaeftgelegen  bofch ,  alwaer  Re- 
bellina  zich  onthield. Defe  drong  hard 

toe  op  Metting ,  alzoo  fesmael  fter- 
kerwas;  doch  vluchte  na  Nazareth, 
zoo  haefl  Metting  door  Schuppe  ge- 

ftijft  wierd.  Zedert  zat  't  land  rondom 
in  ruft.  Arcijfeuwski  bleef,  om  Parayha 
tot  een  goede  ftand  te  brengen  :  en 

legerde  zich  niet  verre  van  't  üotReal 
Sijn  oogmerk  was  niet  de  fterkte  te 

beleggen;  maer  alle  toevoer  langzae- 
mer  hand  af  te  fhijden:  te  meer  nadien 
bericht  kreeg,  hoe  binnen  de  fterkte 
voor  drie  honderd  portugeefen  en  ze- 

ven honderd  Brafiliaenen  niet  meer 

als  fes  en  feftig  duizend  kannen  meel 

en  vijf  en  feftig  hoorn-beeften  wae- 
ren.  't  Slot  Real  beflaet  een  heuvel, 

op  een  gefchut-fchoot  van  de  rievier 
Affogados  ,  aen  welkers  overkant  de 
Holiandfche  fterkte  Affogados  ander- 

half mijl  is  afgelegen.  Na  de  ftroom 

heeft  Re  al  weinig  geboomt :  ander- 
zints  leid  het  omringt  met  boflchaed- 
je  :  de  ruime  vlakte  rondom  de  wal- 

len ,  kan  een  vuurroer  bereiken.  De 
wallen  zijn  hoog,  fteil  en  fterk ;  doch 
geenzints  na  de  konft  ontworpen. 

Negen  bolwerken  fteeken  wanfchik- 
ter  orde  uit.  De  twee  grootfie  leg- 

gen ,  'teen  na  't  flor  Affogados  ,  het 
ander  na  d' heuvel  Autero  delConde. 
De  graften  rondom  bereiken  een 

diepte  van  anderhalf  piek.  Ar  ei  few  ski, 

benieuwt 

Si 

Re,' 

bej, 
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.  benieuwt  om  'tReal  te  bezichtigen, 
|  wierd  verleid  door  fijn  gidzen  ,  die 
hem  recht  op  de  Spaenfche  krijgs- 
wacht  aenvoerde.  Defe  fpatte  tegen 
Arcijfewski  ,  fterk  feftig  vuurroers, 
vinnig  uit.  Men  vochr  hand  aen  hand. 

De  vyand  voetflaekte  tot  aen  de  bui- 
tewerken  van  't  Real:  zulx  Arcijfewski 
niet  zonder  manhafte  dapperheid  we- 

derom aftrok  :  en  maekte  aen  de  weg 
Fidalgo,  nevens  deïlroom  Ajfagodes, 

opeen  vuurroer-fchoot  onder  't  Real, 
een  reduit  ,  rondom  een  huis  by  de 
Portugeefen  afgebrand ,  en  in  dereduit 
een  ftormkat,  van  welke  twee  halve 

kortouwen  op 't  flot  vuur  gaven.  De- 
fe reduit  ondeende  haer  benaeming 

van  d'overfte  Hinderfon.  De  tweede 
batery  na  hopman  Verdoes  genaemt, 
is  toegeftelt  op  de  heuvel  Autero  del 

Conde  ,  niet  zonder  groot  bloedver- 
gieten ;  want  de  vyand  met  weder- 

zijds verlies  geduurig  uitviel ,  om 

'j  'ivverk  te  verhinderen.  Doch  hy  liet 
zich  immers  zoo  veel  gelegen  aen  de 
derde  reduit ,  voerende  Trelons  be- 

naeming ;  want  alzoo  op  een  fteen- 

Worp  onder  't  Real  gemaekt  wierd, 
konde  dies  te  meer  befchaedigen.  De 
ftoutmoedigheid  der  Hollanders ,  die 

dicht  onder  d'oogen  der  bezettelin 
gen  dit  werk  beftonden  ,  verbaefde 
haer  diervoegen  :  dat  gelijk  met  ge- 

bonden handen  en  voeten  twee  dagen 
lang  (tonden  ;  maer  alzoo  tenderden 

dag  Arcijfewski ,  door  d'arm  gettofTen , 
wierd  afgevoerd  na  fijn  wijk  Pantaleon 
ten  verband  ,  fpatte  de  vyand  fterk  uit 

op  Trelons  reduit.  d'Aenvalentegen- 
ftand  waeren  beide  manhaftig.  Arcij- 

fewski bed-leegerig  hoorde  „'t  loffen 
van  handbuffen  en  gefchut  :  fprong  te 
paerd  :  vond  den  hopman  Payman  en 
luitenant  Reed  gefneuvelt  ,  en  naeu- 
welijx  fes  gezonde  mannen ,  die  te- 

weer konden  bieden.  Hy  moedigt 
dan  zelf  de  gequetfte  aen  :  rukt  by 

een  zoo  veel  volk  alsdicht;by  d'hand was  :  en  voltrekt  Trelons  reduit.  Ter 

ander  kant ,  byna  even  dicht  onder 

'  tReal,  wierd  de  ftormkat  Ernejlus 
opgeworpen  :  van  welke  twee  mor- 

tiers  geduurig  granaeden  binnen  't  flot 
wierpen  ;  maer  dewijl  de  granaeden, 
quaelijk  toebereid  ,  te  lang  lagen ,  eer 
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aen  ftukken  fprongen ,  hadden  de  be- 
zettelingentijd  :  om  zich  binnen  on- 
deraerdfche  kuilen  te  bergen.  Tuf- 
fchen  de  bateryen  Ernejlus  en  Trelon 

ftond  midden  weegs  onder't  geboom- 
te chrifliaenfzoons  reduit.  Maer  Arcif 

fewski ,  gefterkt  met  vier  honderd 
man  ,  verleide  fijn  wijk  dichter  na 

't  flot,  achter  een  kleine  hoogte,  cocos 
enpacoves  hoornen:  en  maekte  het  den 
belegerden  diervoegen  bang  :  dat, 
hebbende  verduurt  een  driemaendig 

beleg,  op  defe  beding-punten  'tReal  *««/  «ver- 
aen  hem  overleeverden.  Namentlijk,  &e^ven- 
zy  zouden  uittrekken  met  brandende 
lonten ,  kogels  in  de  mond  ,  vliegende 
vaenen  en  pakkaedje :  gefcheept  wor- 

den na  Tercera  of  Madera.  Dekerk- 

cieraeden  en  beelden  vermag  de  gee- 

ft elijkheid  weg  re  voeren  :  't  gefchut/ 
en  vordere  oorlogs-behoeften  blijven 

voor  de  belegeraers ,  en  d'inwoonders ter  befcheidentheid  der  zelve.  De 

flotvoogd  Andres  Marini  dan  vertrok 
met  vijf  honderd  uitgepikte  krijgs- 

knechten ,  behalven  anderhalf  hon- 

derd foldaeten  uit  't  land  ,  en  twee 
.honderd  huisgezinnen,rondom  'tReal 
gehuift  en  gehooft.  Defe  randzoe- 
neerden  haer  goederen  voor  vijftig 
duizend  guldens.  Men  vond  binnen 
de  fterkte  vijftien  met?.ele  en  vijf yze- 
re  ftukken.    Lichthart  ondertufTchen  ,He/r ̂ke 
Ir      r  i  •  -  r  >  i    .         .  daden  "van iep  met  les  lchepen  en  vnf  kleine  jag-  Lichthart  .• 
ten,  voerende  vijf  krijgsbenden,  on- 

der zeil :  lande  op  B'arra  Grande :  trok 
twee  uurlanx  ftrand  na  de  kerk  fant 
Bento  ,  op  een  hooge  berg  gebouwt : 
rondom  welke  zich  nederfloeg  ,  en 
tegen  aenïoop  met  ftormpaelen  ver- 

zeekerde.  Herwaerds  quamen  d'in- 
gezeetenen  van  Porto  Calvo  ,  en  dee- 
den  in  gmote  meenigte  den  eed  van 
getrouwigheid  aen  de  Weft-Indifche 
Maerfchappy.  Lichthart,  geflijftmet 
de  bende  van  hopman  Co  me  lis  Ex  el, 
zette  recht  opTortoCaho  :  onaenge- 
ziengeen  grootermagthad,  dan  drie 
honderd  zeven  en  twintig  koppen. 
Hy  reifde  lanx  een  moeyelijke  weg, 
berg  op  en  af :  en  ,  naderende  aen  . 
Porto  Calvo,  verftond  uit  een  Portu- 

gees :  hoedegraefZtagTw/tf  aldaer  bin- 
nen de  kerk  vol  fchiet-gaeten  met 

twee  honderd  uitgelefen  foldaeten 
Lil  3  lag, 
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lag ,  beha! ven  een  krijgsbende  verfch 
aengekomen  van  Serinhain.    Voorts 
had  hy  aen  de  rievier  een  flerke  be- 
fchanfing.    Lichthart  echter  trok  los 
op  hem  toe  :  ontdekte  eerlang  fijn 
heir,  op  een  ileile  berg  tenftrijdge- 

fchaert :  en  Huift  tegen  d'hoogte  met 
zulk  een  helddaedige  fierheid  :  dat 
Bagnola  dit  voordeel  verliep  ,  als  ook 
d'hinderlaege  aen  een  breede  weg ,  ja zelf  de  kerk  ,  die  alienthalven  fterk 

gemaekt  ,  licht  te  verdeedigen  was. 
OndertufTchen    quamen    tachentig 
Brafüiaenen  ,  ettelijke  Portugeefen  en 
een  bende  Napolitaenen  van  achter  in- 

vallen ;  doch  ziende  d 'Oranje  vlagge 
boven  op  de  kerk  afwaeyen ,  en  Ba- 

gnola geflaegen,  trokken  te  rugge.  De 
fe  zegen  ftond  den  Hollanders  niet 
meer  als  opzevendoodenenachtien 
gequetften  :  de PortugeefenWetenvty 
meer  volk  zitten.  d?Inwoonders  van 
Camarigibi ,  Antonioen  rondom  Porto 
Calvo  namen  de  voorwaerden ,  binnen 

Parayba  ontworpen ,  aen  :  enfwoeren 
den  Spaenfchen  koning  af.    Onder- 
tuflchen  zedert  Arcijjewski  de  flerkte 

Real  bemagtigt  had,  en  'tgezachaen 
Verdoes  opgedraegen  ,  brak  hy  met 
tien  benden  en  drie  honderd  Brafüiae- 

nen op  :  om  zich  te  vervoegen  by 

Schnppe  ,  die  de  veiling  Nazaretta,  ne- 
vens d'uithoek  Augujtijn  ,  belegert 

hield.  Wanneer  Schuppe  op  Nazaretta 
toezette  ,  vluchte  de  landvoogd  Al- 
luquerque  met  drie  honderd  man ,  uit 
vrees  dat  beflooten  zoude  worden : 

en  liet  'tgezach  aen  Peter  Correa  de Gamba  en  Louies  Barbalho    Bizerra. 

Doch  Schuppe  vorderde  diervoegen 
met  loopgraeven  en  granaeden  :  dat 
Corea  ,  verkundfchapt  van  Arcijfews- 
^«aentogt,  den  moed  verlooren  gaf, 
en  de  veiling  over ,  op  dufdaenige  be 

ding-punten  :  de  bezettelingen  zul- 
len uittrekken ,  volgens  eerlijk  krijgs- 

gebruik :  de  flaeven ,  behalven  twin- 
tig ten  dienlt  der  bevelhebbers ,  moe- 

ten blijven  ter  befcheidentheid  van 

Schuppe  ,  gelijk  ook  de  goederen  en 

menichen  ,  voor  't  beleg  binnen  de 
veffcing  gevlucht,  d' Hollanders  bequa- 
men  hier  vijftien  metaele  en  drie  yze- 
re  ftukken  ,  allerley  oorlogs-behoef- 
ten.  Hadden  nu  te  vooren  bemagtigd 

erde     Boek: 

'twaterflot  aen  de  mond  derhaeven, 
twee  reduiten  ,  7  Kraeye-nefi  en  een 
ftormkat  ten  noorde  van  Nazaretta. 

i  Zedert  deze  verovering  rulle  Schuppe 
niet :  hy  trok  lanx  den  oever ,  en  Ar- 

i  cijfewski  door 't  land  .-  beide  om  den 

|  vy'dtid'm Serinhain  te  verneftelen.  Ar-To 
i  cijjèwski  vond  een  moeyelijke  weg ,  "*' 
j  en  den  raed  Schotte  met  feskrijgsben- 
den  tot Miguelde  Poyuca,  een  lullige 
plaets  :  alwaer  Schotte  de  kerk  be- 
fchanflhad  ;  ontmoete  weinig  verder 
eenheetlijkFrancifcaener-kloo/ler  :  en 
ontfing  hier  de  droevige  tyding  :  hoe 

de  landvoogd  d'Albuquerque  de  flerk- te  porto  calvo  had  overvallen.    De 
zaek  leid  aldus.  Na  dat  Lichthartbin-  u 

nen  de  gezeide  plaets  op  alles  bequae-  di< 

me  orde  had  geftelt ,  en  d'overfle  "Z Alexander  picard  tot  flotvoogd  met  Po 
drie  honderd  bezettelingen,  liep  ze- J«, 
dert  fijn  vertrek  een  gerucht ,  als  of 
de  gantfche  Portugeefche  magt  op 
Porto  Calvo  afzakte:  weshalven  picard 
om  hulp  fchrijft  ,  en  verkrijgt .   Hy 
konde  nu  ruim  vijf  honderd  man  uit- 

maeken  ,  bellendig  tegen  'tfwaerfte 
beleg.   d'Aenkomft  van 't  Portugee- fche heir  wierd  dagelijx  meer  en  meer 
ingebragt.  Weshalven  de  landzaeten 
rondom  her  de  vlucht  namen.  Picard 
bekommert,  dat  zich  totdenvyand 

mogten  vervoegen,  bood  alle  te  rug- 
ge  op  lijiftraf.  Maer  Patilha afgevaer- 
digt,  ten  einde  'tfchriftelijk  ontbod 
aller  wegen  aenplakte ,  liep  over  na 

Matthias  d'Albuquerque.Niemand  wil- 
de uit ,  om  kondfchap  :    alleenlijk 

bood  zich  hiertoe  aen  Sehafliaen  de 
Souto  :  die  des  nachts  alles  ,  (gelijk 

voorgaf)  verfpiede ,  en  tyding  te  rug- 
ge  bragt :  hoe  de  landvoogd  Albuquer- 
que  zich  had  nedergeflaegen  rondom 
de  zuikermooien  vanAodrigo  de  Bar- 

ros ,  dewelke  tegen  fijn  eed  niet  te 

rugge  quam.  De  meeile  inwoonders 
van  Porto  Calvo  en  Camarigibihzdden 
haer  vervoegt  by  Alluquerque  :  die 
tegen  den  anderen  dag  een  groote 
magt  te  gemoed  zag  uit  Alagoa,  en 
van  de  rievieren  Niiguel  en  Francijco. 
Men  Hiep  dan  op  het  werk  niet.  Pi- 

card verflerkte  't  vlek  rondom  met 

ilorm-paelen  :  bragt  't  volk  in  de  wa- 

penen boven  op  d'oude  kerk,  alsook 

be- 
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beneden  voor  de  fchiet-gaten  ,  in 
twee  vafte  huifen  en  de  nieuwe  kerk: 

maekte  'tgefchut  en  hand -builen klaer  :  vulde  alle  de  water  vaten  :  en 

kreeg  bericht  van  d'aentogt  der  colo- 
nd  Schuppe.  Tegen  den  middag  qua- 
men  eenige  weinige  troppen  des 
vyands  ten  berg  af.  Souto,  te  paerd 

gefteegen,  zoude 't  heir  ontdekken. 
De  Portugeefen  fchooten  op  hem  ; 
doch  ,  gelijk  namaels  verftonden, 
met  loos-kruid.  Souto  dan  reed  te 

rugge  ,  en  liet  een  brief  vallen ,  behel- 
fende  den  gantfchen  toe-ftand  van 

Porto  Calvo.  Eerlang  beftormde  d'Al- 
èu^ueffaè  d'oude kerk. :  rukten  de 
ftormpaelen  uit :  en  alzoo  de  borft- 
weergantfchiteilopdegraftlag,hakte 

hygaeteninde  borftweer  :  end' een 
klom  op  d'  anders  fchouder  na  boven. 
Hopman  Joan  Boyaerd  lofte  Hechts 
driemael  twee  metaele  ftukjens  :  en 
droeg  zich  zoo  verwijfd  ,  dat  niet 
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laey  te  branden,  d' 'Ho Handen  wier- 
pen zoo  veel  verrot  hout,  zand  en 

fteenen ,  datze  de  vlam  flifchre.  Maer 

de  Portugeefen  bragten  voordedarde- 
mael  vuur  aen  ,  welk  geweldig  ont- 
ftak ,  en  boven  door  de  pannen  floeg  : 
weshalven  Lacroy  na  de  nieuwe  kerk 
vlucht.  Ditveroorzaekteeengroote 
verflaegendheid  :  waer  toe  niet  wei- 

nig hielp  de  farjant  van  hopman  Mul- 
ler :  zy  waeren ,  zeid  hy ,  van  loot, 

lonten  ,  water  en  levens-middelen 
fchaerfch  voorzien :  hadden  quaelijk 
zeven  goede  vuurroers :  en  geen  ont- 

zet te  wachten.  Vergeefs  zocht  pi- 

card  't  volk  neder  teftellen  :  zulxhy  *m»  CaU 

tegen  dank  een  plaets  vanzoogroo-  voovtr&- ten  belang  aen   Albuquerque  moeft 
in-ruimen,    Ondertufichen  fpoeyde 

geven. 

Schuppe 

Schuppe  7.00  veel  doenelijk  tot  ontzet,  komtt  laet 
door  Serinhain ,  Una  en  Barra  na  Fu- 

ricofo  ,  een  mijl  van  porto  Calvo.  Al- 
hier bericht ,  hoe  zich  de  plaets  ter 

eens  de  balken  en  fteenen  op  debe-    befcheidentheidder  landvoogd  Albu- 
ftormers  nederwierp,  ten  dien  einde    ̂ er^ondergeftelt  had,  bleef  wach- 
lanx  de  kruin  der  borftweenng  ge- 

leid. De  Portugees  ,  meefter  der  ou- 
de kerk,  verfchoonde  niemand.  On- 

dertuffchen  viel  d  Albuquerque  't  dorp 
by  alle  kanten  geweldig  aen.  Luite- 

nant Lacroy  vluchteuit  lijn  huis  zon- 
der tegen  weer  na  de  nieuwe  kerk, 

daer  hy  't  genoegzaem  tegen  een  aen- 
loop  konde  verdeedigen.  Ook  ver- 

lieten defoldaeten  de  fterke  reduit  op 
Vairadoura  ,  totbefcherming  derboo- 
tengeleid.  Lacroy  te  rugge  gezonden 

na  'thuis,  weerde  zich  zedert  man- 
nelijk. De  vyand  fchoot  boven  van 

de  oude  kerk  met  eenyzerftuk,  ne- 

gen voet  lang ,  door  't  dak  en  leeme 
wanden  van 't  huis  :  bragttenlaetften 
'tftuk  nabeneden  :  plantehetopeen 
fteenworp  na  voor 't  huis  :  en  fchoot 
onophoudelijk  met  kogels  en  yzere 
bouten.  Doch  Lacroy  verfwaerde  de 
wanden  met  tonnen  en  kiften  vol  aer- 
de  ,  zulx  weinig  fchaede  leed.  De 

vyand  dan  hing  vuur -potten  aen 
'c  huis ;  doch  verrichte  niet.  Men  her- 

vatte 't  werk  :  en  beftreek  bo-flehen 
van  droog  rijs  ,  riet  en  ftroo  met  teer 
en  harpuis  vol  buspoeder  geftrooyt. 
Dit  aen  de  paelen  gebragt,  waer  op 

't  huid  gebouwt  ftond  ,  begon  liever 

en 

Calabar* 

ten  na  Arcijjewski ,  die  met  zeven 
krijgsbenden  herwaerds  voort-rukte 
over  de  diepeen  kromme ftroom  Se- 

rinhain voor  Villa  Formofo  een  vermae- 
kelijke  vlek,  alwaer  een  oud  Jefuie- 

ten"  kloofter  en  kleine  kerk  ftonden  : 
en  voorts  aen  de  ander  zijdederrie- 
vieren  Formofo  en  ̂ Antonio  by  Schuppe 
geraekte  :  zarnen  fterk  zeventien 
krijgsbenden  te  voet  en  een  kornet 
paerden.  Een  Neger  uit  Albuquerques 
heir  overgeloopen ,  bragt  bericht :  dat  sterkte 
Albuquerque  had  doen  vieren deelen  doodvan 
Domingo  Calabar,ten  man  wiens  fterk- 
te  voor  den  beruchten  Mik  Crotonia- 

tes  onder  d'oude  Grieken  niet  behoef- 
de te  wijken.  Onder  vele  proeven 

word  verhaelt,  dat  hy  een  rennende 

ftier  in  voile  loop  by  d'hoornen  greep, 
den  hals  omdraeyde  en  den  tong  ten 
buik  uitrukte.  Albuquerque  woede 
zoo  tegen  defeman,  ter  oorzaek  tot 
d  Hollanders  overquam ,  en  fijn  Portu- 
geefen  groote  fchaede  toebragt.  Schup- 

pe en  Arcijfewski  trekken  na  Porto  Cal- 
vo,om  Albuquerque  üerk  acht  honderd 
Portugeejen  en  duizend  Brafüiaenen 
flag  te  leveren;  doch  vonden  deplaets 
verweeft,  omtrend honderd  Hollan- 

ders onbegraeven  ,   en  Albuquerque 

(drey- 
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Derde     Boek: 
Schuppe 

vervolgt 

Albuc^uer- 

Btciöi  hoe- 
daenig  on- 

gediert. 

'ïüaz.aretta 

en  Real  ge- 

jlecht. 

Sterkte  op 

Varipwra. 

Een  groot  e 

Spaenfche vloot  voor 
'iRcciffo: 

(dryvende  't  land-volk  rondom  Por- 
toCalvo  voor  zich  ,  nevens  drie  hon- 

derd gevangenen)   vertrokken   nae 
Alagoa  :  volgden  hem  :  en  leiden  een 
fterkteaen  Paripuera,  om  den  Portu- 

ge^tfdewegna'tlandfchapvan  Por- 
to Calvo  af  te  fnijden.  Schuppe  vorder- 
de voorts  noch  drie  krijgsbenden  ,  al- 

200  'theirzeer  verfwakt  was  ;  want 
ftijf  twee  honderd  man  gantfchelijk 
geen  dienft  konden  doen  ,  aen  de 
voeten    ellendig  geplaegt  door   de 
hicios,  een  klein  ongediert  ,welk  by  de 
fweet-gaetjens  inkruipt,  en  gevoeli- 

ge pijn  verwekt,  't  Verzoek  wierd  te 
lichter  ingewilligt  :  alzoo  deraedop 

"  7 Recijfo  goed-vond,  de  fterkte  Real 
en  veiling  Nazaretta  zijnde  zeer  ver- 

vallen, en  beide  ondienftig,  te  Hech- 

ten :  en  de  bezettelingen  in  't  veld 
te  houden.  Schuppe  zoude  lang  den 

vyand  in  de  Alagoas  aen-getafl:  heb- 
ben ;  maer  't  ontbrak  hem  aen  lijf-togt 

en  klein  vaenuig  ,  noodwendig  tot 
dok  togt.   Hy,  landwaerd  gereift, 
liet  't  bewind  aen    Arcijfewski ,   die 
zeer  bevorderde  de  nieuwe  fterkte 

op  paripuera.  't  Jaer  feftien  honderd 
vijf  en  dartig  begon  nu  ten  einde  te 
loopen  :  wanneer,  met  krieken  des 
daegs,  tweeen  dartig  zeilen  recht  op 

't  Recijfo  de  flevens  wenden.    Twee 
fchepen  waeren  buitengemein  groot, 
negen   fwaere  galjoenen    volgden : 

't  overige  der  vloot  beflond  in  fluiten, 
barken   en    karveelen.    Naderende 
wierden  erkend  Spaenfche  te  zijn. 

't  Stond  flecht  gefchapen  mtt'tRecif- 
fo  :  haermeefle  fcheeps-magtkruifte 
wijd  en  zijd  voorde  Brafilfche  kufh 

't  oorlogs-volk  lag  te  velde ,  verre  van 
de  hand.    Ses  flagvaerdige  fchepen 

reeden  voor  d' ankers  :  vijf  andere 
vol-laeden  konden  weinig  tegenweer 
bieden.  OndertufTchen  naderde  de 

Spaenfche ammirael ,  totopeengoo- 

teling-fchoot  't  jagt  de  Faem  :  lofle 
eenftuk  ;  en  wende  zeewaerd  :  de- 

wijl by  vallend  water  óen  wal  niet 
derfde  aendoen  :  bleef  hengelen  voor 

d'uithoek  Augufiijn,gereed{chap  mae- kende  aldaer  te  landen.    Doch  be- 
richt, hoe  de  fterkten  Real  en  Nazaret- 

ta ,  by  d' Hollanders  bemagtigt ,  en 
geen  hulp  -  benden  van  Albuquerque 

voor  handen  Waeren,  flak  wederom 
zeewaerd  :  en  maekte  mijne  ,  gelijk 
of  door  Barra  Grande  ter  reede  wilde 

loopen,  na  't Reciffo.  'tWaterflot  en 
't  jagt  het  Wapen  van  Delft  genaederr, 
wierp  de  Spaenfche  zeevoogd  weder- 

om over  ftaeg.  OndertufTchen  wier- 
den alle  Hollandfche  plaetfen  gewaer- 

fchouwt ,  wegens  deze  vloot:  welken 

Lichthart ,  met  fes  fchepen  en  twee ' 

jagten  ,  voerende  behalven  'tboots- volk,  iwce  krijgsbenden,  kort  volg- 

de :  zulxgeduurig  in 't  gezicht  hield. 
Hy  zag  eindelijk  de  zelve  voor  Pari- 

puera ,  (alwaer  een  gedeelte  van 't  le- ger onder  Arcijfewski  lag)  ten  anker 
loopen:  de  kleinfle  fchepen  af  en  aen 

vaeren  tot  de  grootfte  :  en  't  volk  te 
land  werpen.    Weshalven  ook  Licht- 

hart uitftapte ,  nevens  deraed  Carpen- 
tier  :  zich  vervoegde  by  Arciffèwski: 

en  nam  een  manhaftig  raedflot:  na- 
mentlijk  hy  zoude  met  fijn  acht  zei- 

len dicht  onder  de  Spaenfche  vloot  af- 
zakken :  terwijl  Arcijfewski  by  nacht 

fes  hondert  uitgepikte  foldaeten  na 

Jaragoa  rukt :  om  den  vyand  't  landen 
te  beletten.    De  Portugeefche  gidze 
liep  een  verkeerde  weg  :  zulx  Arcif 
fewski  de  Spaenfche  vloot  geankert 
zag  achter  een  verre  afgelegen  punt, 
en   d'Holiandfche  fchepen  niet  op haer  afkomen  :  ter  oorzaek  wel  een 
goede  wind  hadden  ,  om  binnen  de 
bogt  te  loopen  ;  maer  niet  om  weder 
te   keeren.     Weshalven   Arcijfewski 
d'hertred  neemt,  en  den  weg  na  Pa- 

ripuera verzeekert.    OndertufTchen  p, 

wierden    de  Portugeefche  inwoon- "< 
ders  tegen  haer  eed  wederhoorig,  om 
toevoer  na  't  Hollandfche  leger  te 
brengen :  ftakend'hoornenallenthal- 
ven  op  :  maekten  zamen-fweeringen 
met  de  Spaenfche  vlootelingen :  floe- 
gen  d' Hollanders  lanx  de  wegen  en  in dehuifen  dood  :  wapende  heimelijk 

de  jongmanfehappen  :   de  Paepen 
fchreven  alle  geheimenifTen  over :  de 
Negers  bragten  de  brieven  :  en  ver- 

moorden dhandelaers,  die  op  haer 

gegeven  woord  ,  als  vrienden  by  de 
Portugeefen    huisvefling    genooten. 
Hoewel  nu  en  dan  dufdaenige  ver- 
raeders  geilraft  wierden,  verfpreyde 

'tquaed  echter  hoe  lanx  hoe  meer. 
Om 



I  Om  zulke  fchelmen  in  te  binden, 

|  vondmen  raedzaem  ,  'tgeweft  tuf- 
I  fchen  Paripuera  en  Porto  Calvo  tien 
mijlen  verre  te  ontvolken  ,  de  zui- 
ker-rietvelden ,  moolens  en  huifen  af 
te  branden.  Arcijfewski  liet  aller  we- 

gen aen  de  kerkdeuren  aenplakken: 
ieder  had  op  te  kraemen  tot  boven 

Porto  Calvo  .•  alvvaer  'tHollandfche 
heir  zich  zoude  nederflaen :  om  de 

geweekenen  tegen  overlaft  te  be- 
r  vrijden.  Doch  de  Spaenfche  vloo- 
|  telingen,  ten  noorden  van  Alagoa, 
op  den  weg  na  Paripuera,  geland, 
zochten  zulx  voor  te  komen:  eens- 

deels om  't  land  voor  zich  te  be- 
houden :  anderfdeels,  omdoord'in- 

gezeetenen  geftijft  te  worden.'t  Hing 
hier  aen  ,  dat  binnens  lands  geraek- 
ten.  Tot  noch  toe  was  geen  ande- 

re weg  derwaerds  bekend,  alsfover 
Paripuera  ;  maer  dewijl  Arcijfewski 
die  verzeekerde ,  vreefden  't  hooft  te 
flooten.  By  menfchen  geheuchenis 
vielde  zoomer  diervoegen  zoo  droog 
niet :  zulx  de  moeraflchen  zonder 

water  (tonden.  De  Spanjaerden  dan 
rukken  achter  om  over  fteil  ge- 
bergt,  diepe  valleyen  eii  verdroog 

de  poelen.  Terwijl  d'handel  in  de- 
fe  hoek  op  zulk  een  draf  fchokte: 
ftak  Joan  Walbeek  een  fterkte  met 

vijf  bolwerken  af,  op  't  verooverde 
eiland  Curacao  aen  de  haven  fanta 
Cruz  :  hy  doorfnuffèlde  ook  klein 
Curacao,  naeuwlijx  een  mijl  lang, 
en  anderhalf  vuurroer-fchoot  breed, 

hooger  na  de  zeekant  als  in 't  mid- 
den ,  vol  zandige  aerde ,  draegende 

Petrocelie  de  mar  ,  rondom  rudzig 
en  met  wilde  vyge  boomen:  ontel- 
baere  meeuwen  bedekten  de  grond. 
Men  vond  aen  de  weftzijde  eenca- 
nooe  lang  acht  en  twintig  voet  en 
fes  wijd  ,  en  nevens  pijlen  en  boo- 
gen  ;  doch  nergens  menfchen.  Hou- 

teheen liep  met  twee  jagten  d 'Otter en  Brak  voor  Curacao  ter  reede ,  en 

van  daer  los  binnen  d' haven  fan  Ja' 
go  de  Cuba.  De  wacht  maekte  geen 
wapenkreet ,  alzoo  hy  Borgonfche 

\  vlagen  voerde.  Twee  Portugeejen, 
.  infchelijx  misleid ,  bragten  cajfavi 
aen  boord  :   wierden  gevangen  en 

vpaerdige-, daeden : 
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gedwongen  den  weg  te  wijfen  na 
't  vlek,  verzeekert  van  een  (lot  met 
vijf  ftukken  gefchut.  Een  Spaen- 

fche hopman  roeyde  hem  te  ge- 
moet  ;  doch  onraed  verneemende 
hield  af.  De  boot  van  de  Brak  onder- 

fchepte  de  vluchtende.  d'Hopman, 
weigerig  zich  over  te  geven  ,  fneu- 
velde  aen  een  kogel  :  d'andere  drie 
(lelden  haer  gevangen.  Onder 't  (lot 
lagen  zeven  fregatten ,  uit  welke 
Houtebeen  eenig  tabak  en  fieroop 
lichte.  Hy  zoude  des  anderen 
daegsdefeichepen  ,  nevens  een  zui- 
ker-moolen  recht  tegen  over  'tflot 
aen  kooien  geleid  hebben  :  ten 
zy  de  Spanjaerden  ,  aller  wegen  ter 
been  geflapt ,  diervoegen  van  den 
oever  vuur  gaven  :  dat  geraed- 
zaemfl  oordeelde  't  gat  wederom 
uit  te  loopen.  Verbrande  zedert  fijnmerk 
een  bark  met  fchild-padden  ,  hak- 

te diergelijk  vaertuig  in  de  grond  , 
en  liet  een  darde  drijven  :  ver- 
verfchte  op  Iamaica  :  verooverde  een 
fchip  vol  maiz  van  Tolu  :  geraekte 

flaegs  onder  'teiland  Zamba  tegen 
vier  zeilen  uit  Carthagena,  van  wel- 

ke den  onder- zeevoogd  loan  Mon- 
coy  Bilbao nam,  en  eerlang  noch  vier 
barken  ;  kielhaelde  achter  'teiland 
Vaca  :  vermeefterde  een  rijke  fregat 
van  Maicaire  .•  (loeg  niet  verre  van 
Margareta  tegen  een  koninxjagt, voe- 

rende negentien  metaele  (lukkenen 
(lijf  twee  honderd  koppen.  Hy  zou- 

de het  meefter  geworden  zijn  ,  in- 
dien niet  fijn  windveeringsfluk,  ten 

(lierboord  aen  ftukken  gefprongen, 
grootefchaedetoebragt.  Terwijl  toe- 

zag ,  of  ergens  de  vlamme  vatte ,  om- 
zeilde het  jagt.  Houtebeen  echter 

fleepte  weg  een  kleinder  fcheepje 
met  feftig  man ,  achtien  honderd  hui- 

den ,  ruim  vier  duizend  pond  fal- 
faparilla  en  vijf  duizend  ponden  ta- 

bak. Dit  had 't  jagt  geholpen  ;  doch 
min  bezeild,  wierd  genoomen,  Al- 

dus verrijkt  nam  een  fregat  uit  Cuba: 
en  klampte  naderhand  ook  den  ani- 
mirael  van  Carthagena  aen  :  met  wel- 

ke zeven  uuren  flaegs  bleef  ,  eer 
de  Spanjaerd  het  op  gaf.  By  defen 
vond  hy  zulk  een  buit  van  kooper, 

M  m  m  in- 
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indigo ,  geld ,  canafkr-tabak ,  en  ftuk- 
goederen  ,  dat  de  Otter  noch  Brak 
meer  laeden  konden.  Weshalven  de 

ftevens  t'  huifwaerd  wend.  In  d'  En- 
gelfche  hoofden  verviel  Hout  ebeen 
onder  zeven  Duinkerkers  :  de  min- 
fte  voerde  eens  200  veel  gefchut, 

als  hy.  d'Ammirael  Colaert  zelf 
fmeet  hem  op  zijde.  Ellendig  door- 

naegeltvielin  Colaerts  handen,  't  Ge- lukte Abraham  Roofendael  beter  : 
die,  uit  Texel  afgeftooken,  ettelijke 

rijke  prijfen  nam.  Hoewel  te  ver- 
geefs den  zilver  vloot  van  Havana 

ettelijke  dagen  byhield ,  op  hoop  of 

ergens  een  zeil  in  d' achter -hoede 
konde  affnijden  :  diende  hem  zedert 

'tgeïuk,  dat  een  fregat  verooverde 
met  fes  en  veertig  kasjens  vol  reaelen 
van  achten  ,  uitmaekende  fes  en  tach- 
entig  duizend,  tot  betaeling  voor  de 

krijgs-magt  op  Porto  Rico.  't  Zilver- 
werk bedroeg  ook  veel.  Roofendael 

bragt  den  buit  gelukkig  binnen.  Ter- 
wijl voorts  voor  't  Reciffo  ,  of  fche- 

pen  uit  't  vaderland  quamen,  ofder- 
waerds  zeil-  maekten  ,  of  prijfen  in- 
bragten ,  maekte  zich  Arcijfewski  fterk 
lanx  het  kromme  rieviertje  Paripuera 
vol  krokodillen  ,  die  niet  befchaedi- 
gen,  dan  getergt.  Dit  loopt  vijf  mijl 
ren  noorden  Puntade  Jaragoa ,  alwaer 
de  Spaenfche  vlootelingen  te  land 
flapten.  Zuidelijk  van  Jaragoa  leggen 

d'Alagoas  del  Nort  en  Zul ,  onderfchei- 
den  door  een  hoogeflreeklands.  Al- 

hier liet  de  Spaenfche  veld  heer 
Louies  Rochas  Borgia  fijn  gefchut  en 

duizend  man,  onder 't  beleid  dergra- 
ve  Bagnola.  Hy  zelf,  driemael  fter- 
ker,fpoeyde  na  Porto  Calvo :  om  de  tijd 

voor  te  komen  ,  welke  by  d'Hol- 
landfche  plak  -  fchriften  geftelt  was  , 

dat  d'ingezeetenen  moeften  verhui- 
fen.  Arcijfewski  had  aen  de  mond  van 
Paripuera  ten  noorden  een  reduit 

flots-ge wijs  geleid ,  uit  welkers  mid- 
den een  houte  toorn  rees,  met  aerde 

gevult ,  verzekert  door  een  halve- 
maen.  Ter  zijden  af  lag  hy  begrae- 
ven  met  vijftien  krijgs-benden.  Ten 
zuiden  der  ftroom  waeren  twee 

üerke  buiten  -  wachten.  Arcijfewski, 
geenzints  denkende  ,    dat    Borgia 

Boek: 

over  het  gebergt  en  door  ontoe- 
gankelijke   boiTchaedjen    en    moe- 

rafTchen   een   weg  konde   baenen , 
om  van  achter  Porto  Calvo  in  te  bree- 
ken  ,   kreeg   des  avonds  laet  ,    op 
den  dartienden  der  louw  mand  van 

'tjaer  feftien  honderd  fes  en  dartig, 
tijding  door  een  overgeloopen  Ne- 

ger: hoe  't  Spaenfche  heir,  drie  dui- 
zend flerk  ,   tot  de  zuiker-moolen 

van  Rodrigo  de  Barros  ,   vijf  mijl  van 

Paripuera  genaedert  was  :  zulx  eer- 
lang  den   colonel    Schuppe   binnen 

Porto  Calvo  op  den  hals  ftond  te  ko- 
men.   Arciffewski  derhalven  breekt 

gefwind  op  ,   met  twaelf  honderd 
man  en  twee  veld -ftukjens:  brande 
huifen  ,  moolens  en  zuiker  riet-vel- 

den voor  de  voet  af.    Borgia  ,  voor 

wien  Schuppe  uit  Porto  Calvo  te  rug- 
ge  deinfde,  bemerkende  aen  de  rook 

telandwaerd,  dat  Arcijfewski  d'in- 
houd  van  fijn  plak -fchriften  te  werk 
fteide  :   liet  een  fterke  bezetting 
binnen  Porto  Calvo,  en  rukte  met  fijn 

uitgeleefenfte  volk  Arcijfewski  onder 

d'oogen.    Defe  ,   tufïchen    Camari- 
gibi  en  Porto  (Jalvo  gevordert ,  zon- 

der kondfehap  van  den  vyand  ,  liet 
de    voortogt  ,   beftaende  uit  drie 

benden  vuurroers  ,   by  hel  -  donkere 
nacht  ,   een  half  mijl  voor  uit  trek- 

ken ,  met  duidelijke  laft :  niet  (til  te 
ftaen,  noch  te  deinzen  ,  tenzy  met 

de  Spaenfche  hand-gemein    wier- 
den. De  vuurroers  liepen  den  vyand  u 

op  het  lijf,  en  zonder  Weinig  tegen-  « 
ftand  wanordentelijk  te  rugge.  Wes-  J 

halven   Arcijfewski    's  vyand?    gros  k« 
ftuite  ,  en  maekte  fijn  llag-orde  op^' 
een  musket  -  fchoot  aen  de  zelve: 

welker  pieken  uit  d'hand,  en  de- 
gens van  de  zijde ,  gerukt  wierden 

door  d' hopmannen  Tourion  en  Ni- 
cholfon.     Naeuwelijx  gewaegen  de 

hiftoorien  van  vreemder    oorlogs- 
voorVallen.    Den  gantfehen  nacht 

ftonden  de  legers  wederzijds  in  wa- 
penen.   De  wachten  ,  elkander  ge- 

moetende  ,   maekten  t'ellekens  een 

nieuwe  wapen  -  kreet,    't  Was  eens 
zeer  gevaerlijk  gefchaepen  met  het 

Hollandfche  heir.  By  dikke  duifter- 
heid  kroopen  zommige  Spanjaerden 

uit 



B    R 

uit  de  valleye  na  den  berg  ,  alwaer 

'tlegerdond)tuflchen  d'achterhoede 
en  middelde  dagorde  ,  en  gaven 
vuur.  De  middelde  dagorde  fwenkte 

gefwind  om  ,  en  Iofte  op  d'achter- 
hoede, en  defe  wederom  op  de  mid- 

deifle  :  ieder  meinende  van  vyand 

befprongen  te  zijn.  ArciJJewski  merk- 
te de  miflag,  floegde  musketten  om 

hoog,  en  riep  Iuids  keels  ,  't  is  eigen 
volk.  Diergelijk  misverftand  ontdond 
ook  onder  de  vyand  :  zulx  ettelijke 
fneu velden.  ArciJJewski  bragt  den 

gantfchen  nacht  door ,  met  ieder  ben- 
de hart  in  't  lijf  te  fpreken  :  welk  ten 

hoogden  noodig  was  :  alzoo,  door 
het  deinzen  der  voornoemde  vuur- 
roers  ,  den  moed  liet  zakken.  Uit- 
gezondert  twee  hopmannen,  rieden 

alle  d'andere ,  datmen  by  duider  zou- 
de aftrekken :  't  was  te  veel  gewaegt , 

tegen  een  vyand  meer  dan  eens  zoo 
fterk.  Doch  Arcijfewski  voerde  haer 
te  gemoed  :  men  kondeonmoogelijk 

d'  hertred  neemen ,  daer  de  vyand  op 
de  rug  hing:  die  in  fijn  hand  had,  tot 
een  veld-flagtebenoodzaeken:  en  uit 

d'  hertred  meer  moed  zoude  grijpen. 
Naed  God ,  moed  de  behoudenis  van 

ftrijdbaere  handen  te  gemoed  gezien 
worden.  Niemand  verwachte  lijfsge- 
naede,  by  een  niet  min  bloeddordi- 
ge  als  hoovaerdige  landaerd.  Nie 
mand  denk  door  de  vlucht  te  ont- 

fnappen  ,  daer  duizend  woede  Bra- 
filiaenen  in' t  leger  van  Borgia  dienen. 
Haer  loop  zal  geen  Euroopeer  ont- 
loopen.  Betracht  dieshalven  eer  en 

eed.  Met  den  dageraeddorte'tHol- 
landfche  heir  een  yverig  gebed.  De 
zonne  rees  nu  boven  de  kimmen : 

wanneer  de  legers  een  gantfch  uur 
elkander  vreedzaem  befchouwden. 

De  plaets  lag  tuflchen  dichte  bof- 
fchen  en  diepe  vaïleyen  omringt :  een 

berg  rees  ten  noorden  met  een  kae- 
le  en  breede  kruin  ,  alwaer  Borgia 
flagvaerdig  dond.  Op  de  zuidelijke 

top  ,  kleinder  ,  laeger  en  vol  ruich- 
te  ,  had  Arcijfewski  fijn  benden  ge- 
fchaert.  Defe  twee  bergen  vereenig- 
den  door  een  dijk  ,  alwaer  vijftig 
man  in  gelid  konden  ftaen.  Borgia 
eindelijk  vaerdigde  ettelijke  musket- 
tiers  ten  berg  af ,  die  uit  een  graft 

gen 

in 
aen 
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|  dapper  vuur  gaven.  Arcijfewski  hield 
jzich  echter  dü  :  alleen  lodeeenme- 
tael  dukjena  den  boom,  onder  wel- 

j  ke  Borgia  dond,  om  naeuwe  kennis 
I  te  nemen  van  d'Hollandfche  flag- 
,  ordens.  Op  dit  gefchiet  begon  met 

'tgantfche  heir  van  fijn  berg  neder 
te  komen.  Hier  tegen  voerde  Ar- 

ciJJewski de  voortogt  aen ,  en  ter- 
dond  ook  de  middelde  dag -orde. 
Hopman  van  den  Brande  leide  fijn 
bende  tot  op  twee  pieken  lengte, 
eer  d'handbuiTen  lode.  Voorts  vloo- 

gen de  vuur -roers  buiten  lad  te- 
de  flinker  vleugel  van  Borgia 
en  bragten  fijn  muskettiers 

t  vluchten.  De  piek  -  draegers 
booden  ook  de  ruggen,  zonder  bot 

van  tegen- weer.  Eerlang  zette  't  ge- 
heel Spaenfche  heir  op  de  loop  : 

zommige  na  de  boffchaedje ,  an- 
dere in  de  moeraflchen,  de  meede 

lanx  de  enge  weg  na  Porto  Calvo.  Defe 
weg  lag  bezaeyt  met  musketten, 

pieken  en  ander  krijgS-ge weer.  d 'Hol- 
landers ,  af- gemat  door  fwaere  tog- 

ten,  hadden  in  vier  en  twintig  uuren 
nat  noch  droog  geproeft :  weshalven 
door  aemechtigheid  te  flaeuwer  ver- 

volgden. Omtrend  honderd  lijken 

bleven  leggen  op  de  plaets  derveld- 
flag ,  onder  welke  ook  de  veld-heer 

Borgia  zelf :  die ,  na  dat  hem  't  been 
was  af  gefchooten ,  te  paerd  meinde 
t' ontvluchten  ;  doch  een  hopman 
had  zich  van 't  paerd  fgedient,  om  te 
ontkoomen.  Borga  kreeg  zedert  een  xorgiablijft 

fchoot  in  de  bord  :  wierd  in  een  dich-  ood' 
te  ruichte  geworpen  ,  en  dierf  al- 
daer.  Hy  was,  van  vaders  en  moe- 

ders wegen  uit  d' aenzienehjkde 
huifen  der  hartoogen  Lerma  en  Borgia, 
oud  acht  en  veertig  jaeren :  had  den 
Spaenfchen  koning  in  Nederlanden 

geruime  tijd  gedient.  Doch  Anto- 
nius  Felice ,  na  Alagoa  gevlucht  tot 
fijn  vader  de  graeve  Bagnola,  wierd  sagmü 
van  hem  in  yzeren  gekluidert ,  en 
zoo  na  Spanje  verzonden.  De  ze- 

gen dond  den  Hollanders  op  veer- 
tig dooden ,  en  eens  zoo  veel  ge- 

quetden.  Zy  dankten  God  met 
geboogen  knien  :  dekten  de  lijken 
in  een  graft  onder  rijs  :  en  keer- 

den ,  niet  zonder  fwaer  ongemak, 
Mmm  2  na 
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naParipuera:  alwaer  eerlang  Schuppe 
enderaed  Harkman  ter  reede  liepen  : 

om  de  benden  aen  d'ander  zijde  van 
PortoCdlvo  te  verleggen.  De  gevan- 

genen ,  en  byzonder  een  Napoli- 
taenfch  edelman  Heclor  de  la  Calce , 

ten  onderzoek  gevordert,  gaf  bericht. 
Met  de  laetfte  Spaenfche  vloot  wae- 
ren  geland  in  Alagoa  twee  duizend 
vier  honderd  koppen  ,  met  twintig 
metaele  veld  (tukken ,  overvloed  van 

kruy  wagens  j  by len  ,  fchoppen  en  fpa- 
óea  :  welk  oorlogs-gereedfchap  in 

Portugael  beliep  tot  acht  honderd  dui- 
zend kruifaeden.  Borgia  leide  enke- 

lijk hier  op  toe  :  een  vafte  voet  aen 
land  te  maeken  :  dep  Hollanders  alle 

toevoer  af  te  fnijden  :  een  veld-flag 
aen  haer  te  waegen ,  alzoo  vry  fterker 
te  veld  quam  ,  dan  zy  :  indien  den 
ftrijd  won  ,  zoude  de  verwonnenen 
befluiten  binnen  de  flerkten  ,  tot  aen- 
komft  der  groote  vloot  uit  Spanje: 

om  als  dan  d 'Hollanders  gelijkelijk 
weg  tê  jaegen:  en  fchoon  de  nederlaeg 

kreeg,  konde  lichtelijk  d'hettredne 
men  na  Alagoa  ,  en  aldaer  afwachten 

nieuwe  hulp-benden.  Vorders  ver- 
haelde  de  la  Calce:  hoe  de  Spaenfche 

koningin  Spanje,  Italien  en  Duitsland 

aller  wegen  fterk  werfde-.om  by  d'eer- 
ftegelegendheid  een  vloot  toe  te  tae. 
kelen,  tot  welker beftiering  wierden 
aengenoomen  vier  duizend  en  twee 
honderd  vlootelingen.  Caflilien  zou- 

de hier  by  doen  acht  duizend  vijf 
honderd  foldaeten ,  en  twee  duizend 

bootsgezellen ,  en  gelijk  getal  Portu- 
gal ,  om  te  land  te  dienen,  en  Brafil 

t'ontleedigen  van  alle  uitheemfche 
volkeren.  Defe  toeleg  was  lang  in 

't  werk  gefield  ;  tenzy  d'Albuquerques 
den  Spaenfchen  koning  geduurig  mis- 

leiden, onder  voorwending  :  dat  de 
Brafilfche  zaeken  geen  gevaer  liepen. 

d'Alhuquerque  Zoude  fijn  recht  op 
Brafil  moeten  afftaen  ;  doch  de  ko- 

ning wilde  hem  met  een  graeffchap 
in  Portugal,  by  manier  van  ruiling ,  te 
goed  komen.  Zy  namen  uit  Alagoa 
niet  meer  dan  weinig  farinha  tot  de 
togt  na  Porto  Calvo-,  doch  vonden  in 
de  bofTchaedjen  alles  ten  behoef,  by 

d'inwoonders  toegebragt.  En  dewijl 
Borgia  de  üjftogï  met  gereed  geld  be- 

Derde     Boek: 

taelde,  wierden  zoo  overvloedig  de' levens -middelen  na  Porto  Calvo  ge- 
voert  :  dat  't  heir  voor  fes  maenden 

geen  gebrek  behoefde  te  lijden.  Dit 
heir  vorders  trok  van  paripuera  vijf 
mijl  lanx  ftrand  :  floeg  thans  by  de 
flinker -hand  bofchwaerd  in  :  vond 

een  moeyelijke  weg  :  zulx  zomWijl 
op  een  dag  over  fes  en  dartig  fteile 
bergskensklauwterde.  Doch  Schuppe  J 

en  Arcifiewski  vonden  geerizints  ge-  Ar 
raedzaem  den  vyand  in  Porto  Calvo  *3 
tebeflooken.  't  Was  dienftiger  pari-  ha 
puera  te  bezetten  met  vier  honderd 
man  ,  onder  d' hopmannen  Day ,  en 

Philips  Andries  ,   voor  vijf  maenden  • 
van  lijftogt  voorzien :  en  vorders  het' 
land  te  befchermen  tegen  alle  vyan- 
delijke  indruk.  Zy  flappen  dan  fcheêp 
met  elf  honderd  koppen  :  lichten  aen 
Barra  Grande   twee  krijgs  -  benden 

Brafüiaenen  ,  landen  achter 'teiland 
Alexio :  en  komen  voor  dag  \x\  Serin- 
hain  :   alwaer  alles  bofchwaerd  ge- 

vlucht was,  uit  vrees  voor  wraek:  al- 
zoo onlanx  d'  Hollandfche  achtërgé- 

laetene  zieken  fcha'ndig  vermoorden. 
Hier  naeuwelijx  te  ruft  geleid  ,  kre- 

gen bericht  van  loan  Talihom  :   hóe 

't  Spaenfche  heir  de  reduit  in  Barra 
Grande  beflooten  hield.  De  reduit  lag 

opeen  fwakke  plaets,  en  konde  wei- 
nig voordeel  doen  :  weshalven  be- 

flooten de  zelve  te  flechteh  ,  en  de 

twee  benden  bezettelingen  tot  ver- 
flerking  van  haer  fwakke  legér  af  te 
haelen.    Na  dtifdaenige  Vérrichting 

gefterkt  met  levens-middelen  uit  et- 

telijke jagten,  onder  't  beleid d ér  arri- 
mirael  Lichthart ,  nemen  d'  hértred : 
om  geduurende  de  winter-maéridén 
te  légeren  binnen  Sefinhain.  De  vyand 
bleef  in  Cockau  ter  zijde   van  Una 
en   serinhain   hengelen  :    en  hield 
met  zommige  Portugéefen  ,   tot  de 
Hollanders  overgekomen ,  heimelij- 

ke   mond-gemeinfehap.     Zöo  fel 
quam  haer  Arcijfewski  over  denhals: 
dat  alle  de  vlucht  namen  na  porto 
Calvo.   Hy  kreeg  hier  ook  gevangen 
drie    munniken.     De  voornaemfte  & 
Fray  Cofmo  de  Amien  ,   provinciael  ̂  
over  de  Minder -broeders  ,  had  alles  hitz 
in  de  landen  der  Weft-Indifchemaec- 

fchappy  naeuw   doorfnuffelt  :   om 
Borgia 
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Borgia  hier  af  te  dienen  ;  doch,  ver- 
klikt by  zommige  goede  ingezeete- 

nen  ,  was  by  de  raeden  op  't  Reciffo 
aller  wegen  befchreeven,  en  den  mon 
niken  tot  Poyuca ,  Parayba  en  elders 
gelaft  ,  hem  by  den  kop  te  vatten; 
doch  defe  ftommelden  hem  weg:wes- 
halven  ,   nevens  Cojmo  de  Amien,  na 

'tReciffo  gevankelijk    vervoert  zijn. 
Schuppe  begon  nu  ook  deruichtelanx 
demondderrievier  Serinhain  weg  te 
kappen  :  ten  einde  aldaer  een  fterkte 
maekte.   De  ftad  Formofa  beftaet  uit 

[  een  zeer  lange  rechte  ftraet,  waer 

over  een  andereleid  in 't  midden  bog- 
tig  :  en  ter  zijde  af  twee  mindere  wij- 

ken wederzijds  ,  tufTchen  ieder  een 
kerk.huisgewijsgebouwt.  Eenftük- 
weegsbuiten  de  ftad  wordgeAonden 
een  vervallen  kloofter  :  en  dicht  by 
't  kloofter  de  wooning  van  eenkluife- naer.    Ter  ander  kant  ontmoetmen 

een  lang- vierkantige  kapelle  :  en  vry verder  een  fchoon  edelmans  huis 

't  Getimmer  ,  by  den  fteevoogd  be- 
woond, is  verzeekert  tegen  aenloop 

met  ftormpaelen  ,  die  punten  ,  niet 
ongelijk  bolwerken ,  uitfteeken.  De 

ftad  ,  dartien  mijl  vzn't  Reciffo  ,  be- 
flaec  een  vermaekelijke  grond. Rond- 

om ftaen  twalef  zuikermoolens  :  de 
minfte  leevert  jaerlijx zeven  duizend 
arobenzuiker ,  ieder  arobe  gerekent 
tegen  achtien  Hollandfche  ponden. 
Uit  afgeworpene  brieven  quam  be- 

richt in  :  hoe'tSpaenfche  heir  mein 
de  irt  te  breekert  boven  Serïnhain  door 

de  boflchaedjen  na  d'uithoek  Augu- 
flijn.  Weshalven  de  raed  Stachouwer 
met  drie    honderd   man  derwaerds 

trekt ;  doch  vernam  geen  vyand.  Oh- 
dertuflèhen  lieten  het  acht  der  kloek- 
fte  Hollandfche  zeilen ,  afgevaerdigt 
om  d'inwijk  todos  los  Sanths  te  ver- 
fpieden,fchandig  leggen.  Defe  ont 

moeten  twee  galjoens :  't  een  de  Groo- 
te  Napolitaen  voerde  feftig  ftukken, 
fes  honderd  foldaeten  en  dénPortu- 

geefchenammirael:  't  ander  was  min- 
der.   De  Hollandfche  fcheeps- raed 

befloot  niet  te  enteren  ,  alzoo  geen 
krijgsknechten  binnen  hadden ;  maer 
met  fchieten  af  te  matten;  want  haer 
vloot  dardehalf  honderd  ftukken  te 
boord  bragt.  Uitgezonden  twee  fche 
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huifen  en  paden :  en  verdeelde  't  heit 
driezints  aen  'trievierken  Manbuka- 
va.  Ter  {linkerhand  zoude  Schuppe 

'tdorpf^beftooken  :  ManfveldlQt 

rechterzijde  in  de  zuikermoolen  liet- 
tas  honderd  Spanjaerden  bevechten : 
en  Arcijfewski  de  wacht  in  de  moolen 

van  Diego  Pays  overvallen.  Doch 

Man/vela  wier d  door  een  Neger,  die- 
nende voor  gidze  misleid.  Arcijfewski 

vond  den  weg  geflopt  met  omgehak- te boomen.  Weshalven  ,  verdrietig 

over  dit  zukkelen  by  donker ,  vinden 

raedzaem  gelijk  los  te  gaen  op 't  dorp 
Una.  Met  den  morgenftond  binnen 

getrokken,  ontmoeten  niemand,  dan 

weinig  inwoonders.  De  vyand  had 
fijn  magc  over  Manbukava  gefcheept, 
en  d'oever  befchanft.  De  droom 

vloeyde  te  diep ,  dan  om  ergens  over 
te  komen.  Voorfpoedigervieldetogt 

uit ,  d'iQ  Stachouvoer ,  Maulpas  en  Licht- 
hart deeden  mettwaeif  honderd  kop- 

pen. Onder  Laurenzo  befprong  haer 

Rebellino  uit  een  hinderlaege.  Maul- 
pas bedierf  fijn  quetzuur.  Hopman 

Hyk  en  luitenant  Waldek  wierden  na- 
maels  van  haer  wonden  geneefen. 

Dufdaenige  raeuwe  bejeegening  ver- 
oorzaekte  geen  kleine  ontfteltenis 

stachtumr  onder  d 'Hollanders ;  doch  eerlang  her- 

t£lt#-  vatten  moed ,  en  dringen  diervoegen 
fitten  Reèei.  op  't  Spaenfche  heir  toe:  dat  Relellïno, 

indefchouder  gequetft,  met  groote 
wan-orde  door  de  zuiker-ried  velden 

van  Peter  Acunha ,  d'Andrada,  na  Porto 
Caho  vluchte  :  en  van  vijftien  hon- 

derd koppen  flechts  vier  honderd 

binnen  bragt.  d'  Overige  waeren  ge 
fneuvelt,  of  wijd  en  zijd  Verdrooyt. 

Twee  en  veertig  gevangene  Hollan- 
ders bequamen  nu  ook  haer  vryheid. 

d'  Aenüagder  Portugeefen  opParipue- 
ra,  liep  infchelijx  niet  zonder  haer 

groote fchaede,  teloor.  Dochalzoo 

nu  verfcheide  proeven  van  der  portu- 
geefen  meineedige  ontrouwigheid 

voor  oogen  donden ,  als  die  t'  elle- 
kens  de  vyanden  toe-vielen  :  wierd 
by  den  Hollandfchen  raed  noodig  ge- 

acht, haer  alle  te  ontvvaepenen.  Uit 
Serinhain  liepen  geduurig  partyen, 

om  de  Spaenfche  af-breuk  te  doen  : 
zn  Arcijfewski  fpeurde  met  acht  hon- 

derd man  de  fluipgaten  na,  lanxwei- 

lino 

Boek: 

ke  de  vyand  gewend  was  door  te  bree- 
ken.  Buiten  Peris-Peris  wachtehy  op  % 
drie  en  twintig  karren  vol  iijftogt,  die  J 
d'ammiraei  Lichthart  ,  nevens  hon-  fe 
derd  en  tachentig  matroofen  en 

tachentig  krijgsknechten  ,  ten  fteun 
toebragt.  De  wegviel ,  ter  oorzaek 

de  geduurige  flag-regen  ,zeer  moeye- 
lijk.  Vier  oden  trokken  een  karre 
voort ;  doch  moeden  zomtijds  een 
half  uur  verre  door  de  diepe  paeden 

fwemmen.  Aen  'thuis  van  Emanuel 
Olivera  leverden  hem  ettelijke  vuur- 
roers  en  twee  velddukjens.  In  een 
verlaeten  vlek  ,  bedaende  uit  twaelf 

leeme  hutten  en  een  flecht  kapelle- 
ken ,  dond  Arcijjewski  verleegen : 

niemand  der  gidzen  kende  de  weg. 
Zagen  zedert  twee  dagen  niet  een 
menfch.  Haelden  een  oude  portu- 

gees  vier  mijl  te  rugge  :  defe,  volgen- 
de 'tfpoor  ,  waer  lanx  de  Spaenfche 

gewend  waeren  door  te  breeken, 

bragt  d'Hollanders  door  verwonde- 
rens  waerdige  fluipgaten  ,  die  zom- 

tijds met  bijlen  geoopent  moeden 
worden  .  Eindelijk  duitenze  voor 
Capivaribi ,  een  zeer  wijde  en  drooge 
rievier ,  met  deile  en  dicht-begroeyde 
oevers ,  lanx  welke  veel  verlaeten  hui- 

fen en  hooven  donden.  Vorders  liep  b 

't  fpoordes vyands  na  'thuis  Girgolio  \ 
de  Barros.  Dit ,  gebouwt  van  deen  en 
fterke  gebinten ,  op  een  vlakte  nevens 
een  droom,  heeft  boven  vierwacht- 
huisjens  vol  fchietgaten ,  ter  oorzaek 

op  de  grenzen  der  Tapuyers  leid.  Ner- 
gens wafcht  fchoonder  Brafilien-hour 

dan  hier  ;  doch  moet  dartig  mijl  ne- 
derwaerd  na  d'Oceaen  gevoerr.  Niet 
verre  afleid  de  berg  Pafyra ,  die  fwaere 
donderïlagen  geeft ,  wanneer  regen 
op  hem  valt.  Arcijjewski  vervordert 
njn  togt  na  Mufurepe;  want  derwaerds 
gingen  de  voetdappen  :  en  gelade  de 
karren  ,  in  Alagoa  Grande  achterge- 
laeten  ,  derwaerds  te  fpoeden.  Hier 

vond  hy  twee  brieven,  byde  raedS?- 
rooskerken  gefchreven  ,  behelzende : 
Camaron  leid  om  de  reduit  Capivaribi 

in  Goyana  metvijftien  honderd  kop- 

pen :  de  belegerden  konnen  het  naeu- 
welijx  vierdagen  houden.  De  vyand 
heeft  twee  barken  vol  oorlogs-bc- 
hoeften  en  eed  -  waeren  ,  derwaerds 
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gefchikt,  onderfchept.  Zulk  een  be- 
droefde tyding  maekre  voor  Arcif 

m  fewski  vlugge  voeten.  Hy  quam  een 
:a'  uurnafonnen-opgang  vootCapivari- bi  ,  en  vond  Camaron  gevlucht  twee 

uuren  te  vooren :  achterlaetende  een 
ftormtuig  op  drie  karren ,  rondom  be- 
fchoeyt  met  fcheut-vrye  planken: 
welk  na  de  wallen  gekruyt  was. 
Voorts  gaf  Camaron  ten  beften  een 
Borgondifch  vaendel ,  de  fteenftuk- 
ken  en  levensmiddelen  van  de  twee 
verooverde  barken.  De  vyand  nam 
fijn  vlucht  op  Tapiferica  ,  en  verder 

er  nzTerra  Nova.  TetwijÏArciffèwskide 
werken  der  beleggers  bezichtigde ,  en 

't  volk  in  dagorde  ftond,  vloogen  et- telijke honderd  Brafiliaenen  ,  die  tot 
befcherming  binnen  de  reduit  waeren 
geweeken,  na  buiten:  roofden  Cama- 
rons  achtergelaeten  lijftogt :  verfprey- 
den  zich  voorts  landwaerd.  Beroof- 

den de  Portugeefchehuifen  :  en  ver- 

moorden 't  volk.  Zoo  haeft  Arcijfews- 
ki  op  alles  goede  orde  had  geftelt ,  liet 
hy  de  Brafiliaenen  ,  onder 't  gezach 
van  Óqï\  raed  Eyjfens ,  'm  Goyana  :  zelf volgde  den  gevluchten  vyand,  onaen- 
gezien  fwaere  regenbuyen  vielen: 

'hield  halte  binnen  'tverlaeten  vlek 
Tapiferica  ,  eertijds  bewoond  by  drie 
duizend  zielen.  Men  vond  hier  noch 
groote  gebouwen,  niet  ongelijklijn- 
baenen,  een  prachtigjefuietenkloo- 
fterenfchoonekerk.  'tBequaem wa- 

ter en  degraefige  weyden  lokten  't  le- 
ger aen  :  om  een  nacht  uit  te  ruften. 

Voortgezet  na  Terra  Firma  ontmoete 
een  fterke  befchanfing ,  verfch  opge- 

worpen ;  maer  zonder  volk  :  hoorde 
dicht  onder  Terra  Nova  des  vyands 
wacht  fchieten.  Arciffewski  deelde 
fijn  heir  in  vier  troppen.  De  twee 
fterkfte  volgden  zachrjens  :  met  de 
overige  fpatte  hy  zelf  voor  uit ,  en 
wierd  eerlang  heftig  befchooten 
by  Camarons  hinderlaege  ,  tuftchen 
ruichte  verborgen.  Hopman  talib on 
ontfinglaft,  om  tegen  d'hinderlaege in  te  dringen  ;  doch  dewijl  zulxmet 
groote  wanorde  toeging  ,  vloog  Ar- 

ciffewski toe  ,  ter  rechter  hand  der 
hinderlaege  :  terwijl  de  tweede  trop, 
onder  Lichthart,  ftü  ftond.  De  vyand, 
hier  door  verfchrikt ,  vluchte  zonder 
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tegenweer  bofchwaerd  :  liet ,  behal- 
ven   een  merkelijk  aenral   dooden, 
veel  geweer,  fpeeltuig,  trommen.boe- 
ken  ,  papieren  ,  buspoeder  ,  kogels, karren  en  oflèn  achter.  Des  anderen 
daegshad  hopman  Boharts  devoor- 
togt.  Op'svyandsfpoorgevolgt,had 
een  mijl  achter  zich  ,  eer  'tgebed  in 
de  volgende  Hollandfche  flagorde 
gedaen  was  :  en  verviel  onder  Cama- 

rons laeglegging.  Arcijfewski  hoorde  Arcijfe^ki 
tfchieten  na  het  zuiden  :  fpoeyde  """J1*" 

gefwind  derwaerds;  doch  zag  ̂etlCamarm: vyand  opgeflaegen  ,  eer  liet  konde 
tot  Boharts  aen  brengen.    De  vlucht 
leide  uit  een  boiTchaedjenaeenberg 
opwaerds,  kenbaerdoor't  meel  welk 
de  vyand  van  den  hals  afwierp.  Een 
mijl  volgde  hem  Arcijfewski  over  den  fijn  verdere 
berg:geraekte  thans  in  een  boflehaed-  ™mVtó- 

je  :  alwaer  zich  eindelijk  's  vyands &™' groote  fpoor  verdeelde  tot  fes  minder 
fpooren.    Men  wift  niet  werwaerds     • 
diende  gevolgt,  noch  of  ook  elders 
water  te  vinden  was.  Ja  de gidzen  be- 

kenden ,  dat  geen  kans  zagen  om  't  le- 
ger wederom  uit  't  bofch  te  leiden ,  in- 

dien te  diep  introk.   Voorts  konde 
niemand  geraedzaem  oordeelenzon- 
der  levens- middelen  en  krijgsnood- 
zaekelijkheden  voort  te  trekken.  Ar- 

cijfewski dan  bleef  in  Nova  Terra  eeni- 
ge  tijd  loeren  op  Camaron;  doch  quam 
nergens  te  voorfchijn.   Hy  dan  ver- 

woede alles :  trok  van  Laurenzo  't  ian  d 
rondom  door  en  door.Ondertuftchen 
zaten  Rebellino  noch  Louies  de  Sofa 
nietftil.  De  raed  Eyjfens,  opperhoofd  Btrtud 
over  Parayba  ,  vertrok  met  vijf  en  tyffens 

twinrigfoldaeten,eenige  jonge  koop-  (!oorRebnel- ■  . .  1  __      /-».  °_o  r    iino  ver  line- luiden  en  Brafüiaenen ,  na  fijn  zuiker-  gen. 
moolen  ,  eertijds  toebehoorende  E- 
manuelpires  :  onaengezien  fterke  ge- 

ruchten liepen  van  Rebellinoos  optogt. 
En  defe  quam  hem  eerlang  over  den 
hals.  De  Brafiliaenen,  die  'thuis  niet 
konden  krijgen  ,  namen  de  vlucht. 
Rebellino  brande  vinnig  los  :  die  bin- 

nen waeren  weerden  zich  ook  man- 
nelijk ;  maer  onvoorzichtig:  alzoo 

in  een  uur  haer  buspoeder  vèrfchoo- 
ten.  Rebellino  merkte  d'ongeJeoend- heid  :  hy  nadert  ftout,  en  fteekt  de 
de  moolen  aen  brand.  Menbarftdan, 
doorrook  en  vlam  genoodzaekt,  met de 
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de  degens  in  de  vuift  op  de  vyand  los.  j 
Negen ,  onder  welke  Eyjfens  en  fijn 
geheim-fchryver,  fneuvelden  op  de 
plaets  ,  weinige  wierden  gevangen, 

d'overige  ontfnapten.  Onaengezien 
dufdaenige  voorval  en  de  geruchten 

dagelijxingebragt,  (hoe  Henrik  Dias 
zich  liet  zien  omtrenddezuikervel- 
den  van  Cabral,  en  Sofa  bereeds  was 

aengekomen  tot  Sennora  deLuz  :  ja 

Rebelhïn  voortfpoeyde,  om  mztCama- 
ron  te  vereenigen  )  gelaften  echter  de 

raeden  op  '/  Reciffo ,  dat  Arciffewski 
tot  Laurenzo  zoude  blijven  leggen: 

daer   hy  nochtans   vry  heilzaemer 

verrichtingen  konde  hebben  uitge- 
voert.  Nu  en  dan  vielen  uit  't  vader- 

land fchepen  en  prijfen  binnen  de 
haven  van  Pernambuco.    Arcijjewski 
kreeg  bericht  uit  twee  gevangenen , 

wegens  de  Spaenfche  magt  onder  So- 
fa ,  Dias  en  Rebellino,  te  zamen  ge- 

fmolten  in  'tbofch  Antonio ,  waer  by 
ook  Camaron  verwacht  wierd.  Hyzet 

dan  derwaerds  met  d' helft  van  fijn 

leger,  en  gebood  de  hopmannen  Met- 
ting  en  Jourion  des  anderen  daegs  te 

volgen  ;   doch   genaedert  vond  de 
Spaenfche  ftijf  acht  honderd  fterk  : 

en  by  gevolg  raedzaemft ,  de  komft 

der  gezeide  hopmannen  af  te  wach- 
ten. Doorhaergeftijft,  maekteruim 

vijfhonderd  koppen  uit:  met  welke 

op  den  vyand  los  ging ,  die  een  hooge 
top  befloeg ,  aen  wiens  voet  een  diepe 

Arcifiwiki  valleyelag.  Onaengezien  zulk  onge- 
mak ,  (treeft  Arciffewski  door  de  val- 

leyeopwaerds.  De  moedigheid  ver- 
baefde  't  Spaenfche  heir:  welk  ,  zon- 

der een  fchoot  te  wachten  ,  bofch- 
waerd  vluchte.    Mettïng  en  Tour  Ion 
keerden  te  rugge  na  de  leger  plaets 
Laurenzo.  Doch  Arcijfewski  verwoefte 

allerwegen  de  rojjas  ,  waer  van  't  fa- rinha  komt  :  ten  einde  den  vyand , 

door  fchaerfcheid  van  levens-midde- 
len ,  het  geduurig  ruiten  belet  mogt 

worden.  Tien  fchepen  uit  het  vader- 

land bragten  verfch  volk  ,  oorlogs- 
behoeften ,  lijftogt  en  twee  genoo- 

men  prijfen  voor  't  Reciffo.  Ter  zel- 
ver  tijd  fpatte  Rebellino  uit  de  land- 
voogdyfchap  pernambuco  na  Parayba : 
alwaer  hem  hopman  Bongarfon  in  de 
zuiker-moolen  van  George  pinto  dier- 

•verdrooit 

't  Spaen- 

fchibeir 

voegen  overviel :  dat  tommelinx  ver- 
floof, zich  vereenigende  met  de  ben- 

den van  Dias ,  Souto ,  Barretto ,  de  Me- 
lo  en  andere  :  die  haeft  fes  honderd 

fterk  voor  Mufurepe  vertoonden.  Ar- 
ciffewski kreeg  hier  lucht  af,  enbyde-^ 

rievier  Antonio  een  betreede  ipoor,  im 

welk  niet  volgde  de  groote  weg;  maer 
flimme  bofch-paden.  Lanxde  zelve 

fpoeide  Arciffewski :.  vondeen  nacht- 
leger, tulTchen  dicht  geboomt,  en  in 

't  verheten  leger  vederen  van  gepluk- 
te hoenders ,  verfche  fchaeps- vellen 

en  brandende  vuuren  :  vervolgde  het 
zelve  fpoor  na  het  fterke  huis  van 

Diego  dAcofla ,  fchuilende  onder  een 
fwaere  bofïchaedje  :  ten  einde  aldaer 

den  vyand  fchielijk  beftookte.  Hier 

zag  hy  de  zelve  tekenen  van  vuuren 

genuttigde  fpijs.  Een  Neger  deed  hem 
bericht :  dat  het  Spaenfche  heir  ftijf 

drie  mijl  voor  uit  was ,  en  zich  haefte- 
de  na  't  bofch  Poyuca.  Men  zag  geen 

kans  om  te  achterhaelen ,  en  fwaerig- 
heid  om  verder  te  volgen :  alzoo  geen 

Negers  by  de  hand  waeren  ,  die  de 

lijftogt  en  krijgs  -  behoeften  na  droe- 

gen. Arciffewski  dan  keert  na  Lauren- zo. Men  verflond  nu  ook  uit  afgewor- 
pen brieven,  gefchreven  by  degraef 

Bagnola  en  Emanuel  d'Andrada  :  hoe 
de  vyand  fijn  volk  na  Porto  Calvo  ont- bood: den  bevelhebbers  gelaftealle 

jongelingen  en  Negers  mede  te  voe- rende zuiker  en 't  brafilien-hout  wijd 
en  zijd  te  verbranden.  Hywasnuge- 
noegzaem  van  eetwaeren  voorzien, 
envoorneemens,  een  gewigtige  toe- 

leg by  de  hand  te  vatten.  Doch  Hou-  M 
tebeen  ,   uit  fijn  gevankenis  binnen  d* 
Duinkerken  ontzlaekt ,  ging  van  Hol- 
landzeil  metdriefcheepen:  nam  voor 

Matanca  uit  een  fchip  tien  yzere  ftuk- 

ken,  uit  een  ander  ettelijke  wijn-va- 
ten, zedert  een  tartane  van  Havana, 

twee  fregatten  vol  meel.  een  vol  hout 
met  twee  (tukken ,  twee  barken ,  voe- 

rende bananes,  een  rijk  fregat,  twee 

fcheepen  met  huiden  en  een  metzui- 
ker.  Onder  d'eilanden  Baru  hoorde 
hyfel  fchieten  met  grof  gefchut:  op 

't  geluid  aengezeilt ,  vind  den  Zeeuw- 
fchenroover  Martmanü&egsgeweett. 

tegen  een  koninxjagt,  voerende  tien 
metaele  en  fes  yzere  (tukken  ,  welk 

onder 
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onder  de  wal  had  afgewend.  Route- 
heen  en  Manman  voeren  met  een  be- 

mande boot  derwaerds.    De  Spaen- 
fche  verwachte  haer  aenkomft:  ftae- 
ken  het  jagt  in  brand  ,  en  vluchten. 

De  vlam  had  d'achter^fpiegel  alleen 
verteert   :   wierd    voort  geblufcht . 

Vijftig  man  maekten  't  jagt  vlot ,  be- 
gonden  de  tabak  te  loiTen  en  metae- 
le  ftukken  over  te  hyfen  :  wanneer 
de  kruid -kamer  aenging  ,  het  fchip 
borft  ,  en  't  volk  in  de  lucht  fmeet. 
De  flag  quetfte  vier  en   twintigh 
fwaerlijk  :  een  bleef  dood  :  de  ove- 

rige geraekten  heels  huids  af,  niet 
zonder  verwondering.  Houteheen  ver- 

overde zedert  een  fchip  met  hui- 

den :  bevrachte  't  fregat  Akmaer ,  om 
den  buit  na  Texel  te  voeren  :  liep 
dicht  onder  Carthagena:  hield  de  zil- 

ver-vloot een  geruime  tijd  by  :    en 
fleepte  eindelijk  een  der  loefwaerdfte 
weg.  Aldus  verrijkt  wierpover  ftaeg 
t'huifwaerd.    Terwijl  de  zaeken  op zoodanige  voet  in  Brafü  te  land  en 
zeeftonden,  wierd  de  Weft-Indifche 
maetfchappy  te  raeden  ,  een  door- 

luchtig opper -hoofd  derwaerds   te 
fchikken.    Ieders  oog  viel  op  graef 
Maurits  van  NaJJauw  ,  niet  min  aen- 
zienelijk  wegens  de  luider  van  een 
hoog  adelijk  bloed  ,  door  bouwdij- 

ken vermaegfchapt  aen   kaifers  en 
koningen ;  maer  ook  ten  aenzien  der 
fchrandere  oorlogs- kennis  ,  welker 
proeven  niemand   onbekend  zijn : 
als  die  tegen  Spnola  na  de  Paltz  op- 
toog  ,  en  in  de  vermaerde  belegerin- 

gen van  Grol,  's  Hertogen- Bofch ,  Ven- 
lo ,  Maeflricht ,  Rhijnberk  en  Schenken- 
yc^dwgrooteeerbehaelde.  Aen  hem 

dan  is  'thoogfte  bewind  ,  met  be- 
krachtiging der  Algemeine  Staeten, 

by  de  weft  -  Indifche  maetfchappy 
opgedraegen  :   om  over  burgerlijke 
en   oorlogs -zaeken   volkoomen  te 
handelen  ,  ten  beften  der  Brafilfche 
ftaet.  Men  had  eerft  voor ,  een  vloot 
van  twee  endartig  zeilen  toe  te  tae- 
kelen.  Doch  dit  getal  wierd  namaels 
vermindert  tot  twaelf,  te  bemannen 
met   twee  duizend  zeven  honderd 

koppen.    Defe  toerufting  ging  ook 
langzaem  toe :  en  dewijl  door  uitftel 
der  togt  voor  een  verder  verloop  in 

A    S    I    L. 
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fijn  eerftt 
verrich- 

ting: 

Brafihz  duchten  ftond ,  ging  Maurits 
zeil,  den  vijf  en  twintigfte  van  wijn- 
maend  des  jaers  feftien  honderd  fes 
en  dartig ,  met  vier  zeilen,  't  Ammi- 
raels  fchip  Zutfen  voerde  niet  meer 
als  vierde  half  honderd  koppen.  Om 
trend  de  Sorlings  ontftond  een  hard 
weder  :   zulx  de  vloot  binnen  Fael- 
muyen  ter  reede  liep  :  en,  na  veertig 
dagen  vertoevens,  de  ftevens  wende 
op  d' uithoek  Ver  de  ,  en  ververfchte 
aen  'teiland  Maey ,  vermaerd  wegens zout -pannen  ,  en  by  eenige  Negers 
en  gebannene  Portugeefen  bewoond. 
Den  drie  en  twintigfte  van  louw- 
maed  des  jaers  feftien  honderd  ze- 

ven en  dartig,  quam  Maurits  voor  kom  op 

't  Reciffo,  by  ieder  beleefd  ingehaeld.  '*««#: Gelijkelijk   flapte    Adriaen  van  der 
Duf  en  te  land  :  en  eerlang  volgden 
Matthias  van  Ceulen ,  Servaes  Carpen- 
tier  en  Joan  Gyjfeling  ,  den  graef  tot 
geheimen  raed  toegevoegd.    'tEer- 
fte  werk  was  ,    den  ftaet  der  krijgs- 
magt  duidelijk  te  kennen :  welk  twee- 
zints  verdeelt  wierd,  of  in  bezette- 
lingen ,  om  fteden  en  fterkten  te  be- 
waeren,  of  in  oorlogs- volk ,  welk  te 
veld  trok.  Twee  duizend  en  fes  hon- 

derd  zijn  gefchikt  voor  de  vaftig- 
heden  't  Reciffo  ,  d'Jfogados,  de  uit- 

hoek Augufiijn,TamaricaznParayha. 
tGroore  veld-leger  beftond  uit  twee 
duizend  en  negen  honderd  koppen  1 
't  mindere  uit  fes  honderd.  Dit  vlie- 

gend leger  zoude  geduurig  op  de 
been  zijn  :  om  aller  wegen  den  vyand 
werk  te  geven.    Men  maekt  voorts 
overflag  wegens  lijftogt  en  oorlogs- 
gereedfchap.    Maurits  bevond  ,   dat 
het  aen  beide  fchorte ,  en  byzonder 
aen  lont.  Hy  onderzocht  voorts  den 
toeftand  van  des  vyands  magt  en 
fterkten.    Uit  Porto  Caho  ftroopten 
de  Portugeefen  het  land  rondom  af: 
zulx   de  Braftliaenen  ,  uit  haer  dor- 

pen gevlucht  ,   onder  de  Holland- 
fche  vaftigheden  fchuilden.   De  be- 

zetting in  Sennhain  viel  vry  tefwak, 
om  de  invallen  te  ftuiten  :  Tte  meer 
nadien  de  Portugeefen  lanx  bedekte 
wegen  af  en  aen  liepen .     Maurits 
dan  fchrijft  een  bede -dag  uit  ,  ten 
einde  Gods  hulp   verzocht   wierd 
over   een  zeer  gewigtige  toelegh. Nnn  Hy 
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Hy  trekt  met  ̂ tHollandfche  leger  na Serinhain :  voorts  over  de  ftroom  Una 

hy  mkt  den  op  Barra  Grande  :  en  alhier  dengrae- 
graeve  Ba-  \q  Bagnola  onder  d'oogen ,  die,  hoe- 

fe°!ogeT!er  we*  vier  duizend  man  fterk  was,be- halven  de  Negers  en  Brafiliaenen ,  de 

wegen  allenthalven  flopte  met  om- 
gehakte boomen  ,  en  de  toegangen 

hier  en  daer  befchanfte.  Op  een  berg 
een  mijl  van  de  fterkte  Porto  Calvo 
hield  Bagnola  ftand.  Aen  de  voet  des 
bergs  vloeyde  een  beek ,  welker  oe- 

ver vol  rijs  en  takken  bezet  lag  ,  en 
voor  de  ruigte  een  aerde  wal.  Mau- 

rits flaet  zich  tegen  over  de  vyand 
met  den  avond  ter  neder  :  voorne- 

mens hem  des  anderen  daegs  in  fijn 
•  voordeel  te  beftooken  :  hoewel  't  le- 

ger, welk  zoude  aenvoeren,  niet  bo- 

ven anderhalf  duizend  man  telde', van  welke  fes  honderd  Brafiliaenen 

waeren.  De  lijf-bende  der  grave  Mau- 
rits had  de  voortogt.  Lichthart  met 

't  bootsvolk  d'achterhoede.  Schuppe 
en  Arcijfewski  bewaerden  de  middel- 

trop.  't  Gefchut  los  gebrand  maekte 
den  vyand  verbaefd.  Twee  benden 
Brafiliaenen  en  drie  Hollandjchekroo- 
pen  door  de  ruichre  des  bergs  ter 
rechter  hand ,  en  even  zoo  veel  aen 

de  flinker  fluipsgewijsopwaerds  :  en 
vielen  onvoorziens  den  vyand  ter 
zijde  in.  Doch  Maurits  lijf-  bende 
hardebolde  met  duizend  Portugeefen, 

vloog  door  het  water  en  by  de  be- 
fchanfing  op ,  met  zulk  een  edelmoe- 

dige fierheid  :  dat  Bagnola  de  rugge 
keerde.  De  nederlaeg  ftond  hem  op 
vier  honderd  man,  behal  ven  drie  koo- 

pere  halve  kortouwen  en  een  groote 

meenigte  gevangenen.  Die'tontlie 
penbergdenhaer  binnen  Porto  Calvo, 
Maer  Bagnola  ,  bevreeft  voor  beleg, 
pakte  zich  weg  uit  Povacon.  Ditflot, 

ter  zijde  van  'tftedeken  Porto  Calvo , 

leid  vijf  en  twintig  mijl  buiten  't  Recif- 
fo ,  op  een  vlakte ,  ten  deelen  omringt 
met  weylanden,  ten  deelen  met  ge- 
bergt.  De  ftroom  Porto  Calvo  loopt 
diervoegen  met  kromme  bogten:  dat 

bykans  'tflot  en  ftedeken  becingelt. 
't  Land  leid  allezints  vol  poelen. Twee  fterkten  ,  ieder  op  een  berg, 
dicht  by  povacon  ,  had  Bagnola  onder- 

mijnt, en  de  mijnen  met  buspoeder 

en  flaet 
hem. 

Befchry- •ving  ~van 
1'ovacon. 

gevult  ;  doch  gingen  aen ,  eer  d' Hol- landers detwaerds  quamen.  Defe 
vondenze  tot  een  molshoop  opge- 

fprongen  en  noch  rookende.  Mau- 
rits vervolgt  fijn  zegen  ,  en  werpt 

zich  rondom  Povacon.  Hy  nederge- 
flaegen  beneden  den  berg,  daer  een 
der  fterkten  gefprongen  was,  werpt 
gefwint  een  ftormkat  op,  en  nadett 
met  een  loopgraef  tot  de  graft.  Schup- 

pe begon  ie  werken  lanx  't  ftedeken van  de  kerk  af.  Lichthart  maekte  ten 

noorden  een  beukery  vaerdig  :  en 

weinig  verder  Arcijfewski.  Men  be- 
fchootnu  Povacon  van  vierbateryen : 
de  belegerden  bleven  niet  fchuldig. 
Den  dartienden  dag  des  belegs  gaf  p«' 

Michael  Giberton  't  flot  over ,  op  eer-  ger' 
lijke  oorlogs  voorwaerden.  De  be- 
zettelingen  ,  Italiaenen  ,  Portugeefen 
of  Cafliliaenen  ,  fterk  vijf  honderd 
man ,  behalven  de  gequetften  en  zie- 

ken ,  zijn  overgevoert  na  Tercera. 
Maurits  bequam  hier  twee  en  twintig 

metaele  5vijt  yzere  ftukken,  vier  mor- 
tieren, meenigte  koogels,  lont,  bus- 
poeder en  vordere  oorlogs  -  behoef- 

ten ;  want  dit  het  waepenhuis  was  des 
Spaenfchen  koninx.  By  Morihecatw 
y ooi  San  Laurenzo  kreeg  de  vyand  in- 
fchelijx  een  fchendige  neep  ,  door 

't  vliegend  leger ,  gevoert  by  Stachou- 
wer.  Luitenant  Helmich  leide  hier  by- 
zondereeerin.  Maurits  flapte  in  Bar- 

ra Grande  ,  een  groote  inwijk  dicht 
onder  Porto  Calvo  fcheep:>  landeaen 
d'uithoek  Sergoa :  en  vervolgde  den 

vyand  tot  de  ftroom  Francifco.  d'In- 
gezeetenen  rondom  verzochten  en 

verkreegen  vrygeley.  Bagnola onder- 
tuflchen  lag  aen  d'overzijde  der  rie- 
viev  Francifco, binnen  'tftedeken  Ope- 
neda.  Weshalven  Schuppen  :  die  na 

d'Alagoas  was  afgevaerdigt ,  om  den 
vyand  op  d' hielen  te  zitten  ,  gelaft: 
wierd  na  Openeda  af  te  zakken :  om 
denovertogt  voor  Maurits  te  helpen 
bevorderen.  Doch  dewijl  laeter  aen- 
quam  ,  rukte  Maurits  met  fchuiten 
na  de  ftrand ,  op  welkOpeneda  lag.  Hy 
kreeg  hier  een  groote  buit  :  aizoode 
landzaeten  niets  hadden  gebergt  , 

dewijl  Bagnolahaet wijs- maekte:  dat 
'tflot  Povacon  ten  minften  een  vier- 
maendig  beleg  konden  verduuren. 

Ope- 
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Openeda  behoorde  in  eigendom  toe 
den  heer  Mekhior  Albes.  Nevens  het 
ftedeken  rees  een  fteenrotze  uit  de 
diepe  rie  vier  Francifco ,  tachentig  voe- 

ten hoog.  De  rotze  wierd  tot  vijf  pun- 
ten met  graften  gebikt ,  en  Maurits- 

Jlot  genaemt.    Lanx  d'oever  der  ge- zeide  ftroom  leggen  zeer  vermaeke- 
i  lijke  eilandekens.    Bagnola   vluchte 
wonderlijker  wijfe.  Sijn  volk  knielde 
ieder  op  een  vlot ,   en  fchepte  met 
platte  Hokken  na  den  noorder  oever : 
onaengezien  de  ftroom  buiten  ge- 
mein  fnel  driftig  is  ,  en  diervoegen 
wijd  :  dat  een  fes-ponder  naeuwelijx 
overreiken  kan.  Aen  de  mond  defer 
rievier  leide  Maurits  infchelijx  een 
flor.    Een  mijl  van  fijn  leger  -plaets 

hadden  zich  zeven  honderd  Tapuyer's nedergeflaegen,  eengroot,  woelt  en 
fterkvolk,  welker  tael  noch  dePortu- 
geefen ,  noch  de  Brafdiaenen ,  of  de  Ta- 
puyers  van  landovi  ,geenzints  verfton- 
den.    Met  gebaerten  en  beweeging 
der  handen  gavenze  te  kennen  :  zy 
Wilden  de  Portugeefen  dood-flaen ,  in- 

dien ooit  trachten  over  te  fchepen» 
Maurits  liet  defe  fijn  verrichting  aen 
prins  Frederik  Henrik  weten:  verzocht 
volk  -  plantingen  herwaerds  ,  het  zy 
van  verdreevene  Hoog-duitfche  ,  hes 
zy  vantuchtelingen  zelf  uit  rafp-hui- 
fen :  dewijl  anderzints  't  vruchtbaere 
land  de  Weft-Indifche  maetfchappy 
klein   voordeel  konde  toebrengen , 
noch  d' invallen  der  Spaenfche  flui- ten. De  vruchtbaerheid  defer  ftreek 
behoeft  voor  geen  geweft  des  aerd- 
boodems  te  wijken.   De  hoorn  hee- 

ften en  allerley  vee  weyden  by  trop- 
pen  van  vijf  fes  en  zeven  duizend  te 
zamen.  Eindelijk  deed  Maurits  be- 

richt, wegens  de  fchaersheid  van  Ie. 
vens-middelen ,  zonder  welke  d'oor- 
log  niet  konde  gevoert  werden.  Hy 
beitelde   vorders  zeer  voorzichtig  VmMg 
den  burgerlijken  ftand.  Men  verdeel-  ■»*  van 

de  alle  vrye  ingezeetenen  op  V  Recif-  Mauritt- fo,  die  geen  ambten  bedienden ,  in  vier 
rot  gefelfchappen  onder  hoofd  man- 

nen ,  vaendels  en  eede.  Voorts  wierd 

d'opgefteldefchatting  hoog  verpacht; 
N  n  n  2  't  on- 
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Manhaftig 

voorneemm 

der  geheime 
raed. 

't  ongefchikt  trouwen  by  depriefters 
ingetoomt ,  volgens  Nederlandfche 
wetten  :  den  loodtn  toegeftaen  vry- 
heid  van  wacht  op  de  fabbath  :  alle 

ontheiliging  van  de  dag  des  Heere 

ftreng  verbooden  :  en  'tbywoonen 
van  dronke  gelaegen  en  vordere  on- 
gefchiktheidftrafbaer  gekeurt.  Men 

opende  ook  verfcheide  fchoolen 

voor  de  jeuchd ,  en  onderwees  de  Bra- 
filiaenen  door  korte  geloofs-ont wer- 

pen wegens  'twaero.  Chriftendom. Ieder  wierd  vryheid  vergunt  ;  om 
binnen  het  verwoede  Olinda  nieuwe 

huifen  te  bouwen,of  de  vervallene  ge- 
bouwen, t'herfteilen.  Eindelijk  vond 

de  geheime  raed  van  Maurits, nament- 
lijk  Gyjjeting ,  Ceukn ,  vander  Dujfen  en 

Cajpeniier,  goed,  tot  bevordering, 
der  goede  zaek  ;  dat  zy  zelf  liever 

wilden  by-woonen  't  geen  voorgeno- 
men was,  om  tegen  den  vyand  uit- 

gevoert  te  worden,  dan  d'uitvoering 
aen  andere  te  beveelen  ,  en  t'  huis 
met  luye  wenfchen  den  uitflag  te  ge- 

moet  te  zien  :  zulx  van  't  geluk  een 

ander  d'eer  wegdroeg,  en  't  ongeluk 
haer  te  lalt  geleid  wïerd.Maerzommi 

ge  Portugeefen  bliefen  Maurits  d'oo- ren  vol  met  de  zilver-mijnen  van  Cou- 

haou ,  Copaou ,  Terra  Nova  en  omtrend 

Auguflijn.  Haer  voorgeven  verdween 
tot  wind.  Maurits  beitelde  voorts 

fchouten  over  de  dorpen,  opzienders 

over  't  gafthuis  en  weefen.en  orde  om 
trend  de  leeftogt;  welke  de  wij  Ifchaers 

om-quam,  moeftieder  in  dienft  der 
Weft  -  Indifche  maetfchappy  op  een 

befcheidendeel  gezet  :  ten  einde  de 

mond -koften  langer  ftrekten.  Dit 
beftek  van  levens  -  middelen  bragt 
Maurits  in  den  haet.  Zelfs  gingen  de 

klagtenzoo  verre :  datzetot  een  alge- 
meineopftandfcheenen  uit  tezullen 

barften  ,  tenzy  tydelijk  door  om- 
zuikermoo-  zichtiggezachby-geleid  waeren.  De 

vervallene  en  leedige  zuiker-moo- 
lens  der  gevluchte  Portugeefen  zijn  te 

koop  aengeflaegen  ,  en  verkocht: 
zommige  voor  dartig,  andere  voor 

feftig,  zeventig  en  honderd  duizend 

guldens.  Zulx  de  Weft  -  Indifche 
maetfchappy  uit  defe  verkooping 
ruim  twintig  tonnen  gouds  trok.Men 
verfterkte  nu  ook  alle  veilingen ;  of 

lens  ver 

kocht 

brakeenige,  onnut  gekeurt,  af.  De  öi 

Brafilianen,  vriendelijk  onthaelt  ,kre-  d*t 
gen  vryheid  :  om  haer  vlekken  tebe-  »« 
woonen,  en 't  land  te  bouwen  :  ten  tH 
einde  zelf  levens-middelen  verzae- 
melden,  en  wegens  hongersnood  den 
landman  geen  overlaft  deeden.  De 
Portugeefen  infchelijx  ,  die  onder  de 
Holiardfche  magt  fchuilden  /bedon- 

gen volle  vrydom :  om  den  gods- 
dienft  waer  te  nemen  ,  volgens  ftijt 

derRoomfche  kerk  :  alleenlijk  zou- 
den geen  priefter  mogen  ontbieden 

van  fan  Salvador  :  dewijl  zoodaenige 
bevonden  werden  aenftookers  van 

verraderyen  en  moorden:  zy  vermog- 
ten  haer  huifen  binnen  Olinda  te  her- 

bouwen ,  mits  betaelende  fchatting 
nevens  d 'Hollanders.  Vorderé  is  haer 
toegezeid  :  dat  tegen  alle  overlaft 
door  d'Hollandiche  wapenen  zouden 
bevrijd  worden.  Men  beraemde  nu 
ook  een  vafte  voet ,  belangende  de  | 

tienden  der  zuiker  en  'tfarinha.  De  I 
verpachting  van  vifïcheryen  en  vee- 

ren bragten  ook  groot  geld  op.  Om 

't  bedrog  in  koophandel  voor  te  ko- 
men ,  zijn  de  maeten  en  't  gewigt 

gefteld  na  d'Amfterdamfche  markt. 
Tot  bekeering  der  Heidenen  ,  Joo- 
den  en  Rooms -gezinde  wierden 
ten  platten  lande  befteld  bequae- 
me  onderwijzers.  Omtrend  dcfe 

tijd  liep  een  fterk  gerucht  :  als  of 
den  bewindhebbers  't  hoofd  hing, 

om  den  zetel  des  gebieds  van  'tRe- 

ciffoovet  te  brengen  na  'teiland  Ta- marica.  Doch  Maurits  deed  zoo 
veel  bericht  aen  de  bewindhebbers  : 

dat  de  verplaetfing  fteeken  bleef,  n 
Lichthart  ondertuflchen  kruifte  een  1 

geruime  tijd  voor  d'haven  todos  los Santos  :  kiel-haelde  binnen  de  bogt 
Camaniu :  bemachtigde  met  anderhalf 
honderdman 't ftedeken  Jjleos,  gele- 

gen op  een  berg,  welke  verre  in  zee 
uitfteekt  ;  doch  bequam  weinig  buit 

aldaer.  Hy  verfchoonde  d'huifen, 
meeftvan  fteen  gebouwt,  als  ook  de 

vier  kerken  en  't  Jefuieten-kloofter: 
en  keerde  na  'tRecifo.  Omtrend  de- 

fe voorvallen  ,  wierd  d'onwinneüjke 
fterkte  Mina  (de  Spanjaerden  noem- 

den 't  üotfan  Joris)  helddaedig  veroo- 
vert.  't  Werk  leid  aldus.  Nkolaesvan 

Yj>e- 
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Yjteren  gezachhebber  over  Guintea  be- 
richte Maurits  :  hoe 'tüotMina lich- 

telijk zoude  vermeeftert  worden ,  in- 

dien hem  van  't  Reciffo  bequaeme  oor- 
logsmagt  toequam.  Maurits  fliep  op 

r.  het  werk  niet.  Hy  vaerdigt  gefwind 
Joan  Coin  met  negen  toegeruftefche- 
pen  derwaerds.  Defe  ging  zeil ,  den 
vijf  en  twintigflevanzoomermaend 
des  jaers  feftien  honderd  zeven  en 

dartig  ••  geraekt  vooripoedigvoorde 
Guineefchekuft,  en  op  dereede Com- 
mendo  by  den  gezachhebber  Tperen. 
Beide  vinden  raedzaem  ,  haer  te  le- 

geren achter  een  berg  ,  dicht  onder 
Alma.  De  Negers  rondom ,  ontroert 
door  defe  nieuwe  beweegingen  en  on- 

zeeker  wegens  d'uitkomfl,  bedongen 
„.  vreede  van  d' Hollanders  ,  onder  een 
<fe  wonderlijke  voorwaerde :  namentlijk 

zy  zouden  vrienden  blijven  .wanneer 
Coin  meefter  wierd  van  Mina  ;  doch, 
indien  onverrichter  zaeke  aftrok,  was 

't  getroffe  verdrag  krachteloos.  d'Hol- 
landfche  magt  beftond  uit  achthon- 

derd krijgsknechten  en  vijf  honderd 

landers  en 

Negers. 

matroofen.  Wilhem  Latan  had  de  voor- 
togt  :  Joan  Godlat  voerde  de  middel- 

trop  :  d'achterhoede  Hond  onder  de 
befliering  van  Coin.  Aldus  gefchaert  mkndfch 

naederde 't  leger  binnen  een  gefchut-  leger  voor 
fchoot  onder  Mina ,  nevens  een  dorp,  ***** by Mooren  bewoont  :  wanneer  fchie-  Zeeryzei-k 
lijk  uit  een  dichte  bofTchaedje  ,  dm- gevecht  tuf- 

zend  Negers  op  defpits  van't  heir  vie-  ̂chen  Ho!' len,  met  zulk  een  gefchreeuw  en  ver- 
woedheid :  dat  het  gedaen  geweeil 

was  met  't  gantfche  leger,  ten  zy  be- 
ftond uit  oude  krijgsknechten,  diQ 

meenig  vyand  onder  d'oogen  hadden 
gezien.  De  Negers  hielpen  ter  eerfier 
indruk  ettelijke  Hollanders  aenkant: 

fneeden  d'hoofden  der  lijken  af:  droe- 
genze  op  verheevene  (lokken.  God- 
lat  quam  Latan  met  de  middeütrop 
vuurroers  te  hulp  ;  dochzy  drongen 

tegen  de  trompen  in  .-fneeden  dene- 
dergeftorte  den  hals  af:  en  gaven  zich 
onverzaegd  bloot ,  terwijl  andere 
moorden,  om  door  andere  gemoord 
te  worden.  Nevens  veertig  gemeine 
foldaeten  fneuvelde   ook  doverfte 

Nnn  3  La- 
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Latan.  Eerlang  hervatte  een  nieuwe 
trop  Negers  niet  min  vinnigen  torn : 
dooven  tegen  de  koogelsen  gewifle 
dood  manhaftig  in.  Tenlaetdenflab- 
bakte  de  roekeloofe  moed.  Zedert 

floegen  haer  neder  onder  de  befcher- 
ming  van'tflot :  en  betoonden  meer 
een  omzichtige  bloodhartigheid,  als 

verwoede  doutmoedigheid.  Ook  ge- 
wende't  Hollandfche  heir  aen  der  Ne- 

gers naer  gehuil  enfchrikkelijkeaen- 
gezichten  wegens  dikke  lippen ,  waer 
tuffchen  witte  tanden  blinken ,  vlam- 

mende oogen ,  opgefparde  neusga- 
ten ,  rookende  van  dulle  gramfchap. 

Doch  Coin  opende  door  hout-hakkers 

van  twee  bergen  twee  wegen  :  d'een 
liep  nadrand,  omd'oorlogs-behoef- 
ten  aen  te  voeren  :  d'anderflotwaerd. 

Op  de  laetfte  top  leide  hy  een  ftorm- 
kat,  waer  mede  Mina  heftig  befchoot. 
Hy  vorderde  weinig  metgranaeden, 
alzoo  meed  te  kort  vielen.  De  Moo- 

renvan.  't  dorp  Commendo,  welke  aen 
de  zijde  der  Hollanders  hielden  ,  be- 
llookren  de  Moor  en,  die  't  vlek  nevens 
Mina  bewoonden  :  roofden  al  haer 

vee :  en  dreeven  het  diep  teland :  en 
keerden  na  weinig  tijd  te  rugge.  Zy 
meinden  het  vlek  onder  Mina  te  ver- 

woeden;doch  wierden  door  't  gefchut 
afgeweefen.  Coin  eifcht  ten  feften  dag 
de  flerkte  op  :  by  weigering  dreigde 
tedormen.  Deflotvoogdverfchrikt, 
levert  Mina  over,  genoegfaem  op 

fchandelijke  beding  punten  :  de  be- 
zettelingen  zouden  uittrekken  onge- 
waepend,  zonder  zijdgeweer,  bran- 

dende lonten ,  vliegende  vaendels  of 

kogels  in  de  mond  :  zullen  met  Hol- 
landfch  vaertuig  na  't  eihnd  fan  Thome 
overgevoert  worden :  alle  huisraed , 

goud,  zilver  blijf  voor  den  overwin- 
naer.  Dederkte  mogt  vry  langer  be- 

leg verduuren :  als  welke  omringt  lag 
met  dubbelde  graften  ,  ieder  vijf  en 

twintig  voet  diep ,  en  hooge  bolwer- 
ken: konde  niet  ondermijnt  wegens 

haer  klippige  grond.  Coin  leide  een 
ïierkte  op  den  berg,  van  welke  Mina 
befchooten  had.  Hy  vond  binnen  de 

flerkte  dartig  halve  metaele  kortou- 
wen  :  ftelde  tot  flotvoogd  Walraeven 

Malburg  :  en  keerde  na  't  Reciffo. 
Terwijl  de  Wedlndifchemaetfchap- 

ver; 

Ven 

Boek: 

py  zulk  een  zegen  in  Africa  bevocht,   jb* 
woelde  de  graef  Bagnola  zeer  ,  om- 
trend  Seregippa  delRey  :  liep  met  der- 

ke  partyen 't  land  wijd  en  zijd  zi.Mau- 
rits ,  afgemat  door  een  drie-maendige 
koorts  ,  vaerdigde  hem  Schuppe  en 

Gyjfeling  te  gemoed  ,  met  twee  dui- zend drie  honderd  krijgsknechten , 
dardehalf  honderd  matroofen  en  vier 

honderd  Brafüiaenen.  Lichthart  wen- 

de de  devens  na  d'inwijk  todos  los  San- 
tos :  om  ÓQti  vyand  na  de zeekuden 

te   lokken.     Bagnola   verfloof  voor 

Schuppe  na  Torre  Garcie  d'Avila.    En 
defe  verwoede  tot  de  gron  d  toe  't  de-  zen 
deken  Seregippa  ,  des  vyand  zuiker-  * moolens  en  alle  vruchtboomen  :  en 

rukte  met  ongeloofelijke  haed  na 
de  droom  Francifco.    Alhier  neder- 
geflaegen  op  de  zuidelijke  oever, 
dreef  drieduizend  hoornbeeden  voor 

zich ,  om  den  vyand  door  honger 

uit  te  mergelen.    Middelerwijl  ver-  v£% 
zochten  de  Brafüiaenen  in  Siara  by-  uA 

dand  tegen  de  Portugeefen.    Indien  sim 
d' Hollanders  haer  veding  aldaer  be- 
magtigden  ,  zouden  zich  haed  alle 

de  Portugeefen  quijt  maeken.    d'On- 
koden  van  't  beleg  mogten  lichtelijk 

goed  gemaekt  :  dewijl  't  land  over- vloedig ambergrijs  ,  kridal ,  kotoen, 

peerlen  ,  zout  en  andere  koopman- 
fchappen  geeft.    Ten  verzekering 
haerer goede  meining,  lietenzetwee 
kinderen  van  voornaeme  perfoonaed- 

jenin  Siara  op  't  Reciffo.  Detogtder-  aJ 
waerds  wierd  Georgius  Garflman  aen-  GarJ 
bevoolen.  Hy  aldaer  teland  gedapt, 

laet  fijn  komd  weten  't  Brafiliaenfch 
opperhoofd  Algodoi :  die  hem  met 
twee  honderd  man,  draegende witte 

vreede-vaenen,  lanxden  oever  tege- 
moet trekr.    Aldus  gedijft  gaet  op 

Siara  los.  De{e  derkte  is  vierkantig   ̂  

gebouwt,  aen  de  voet  van  een  berg:  -ving 

heeft  binnen  feshuifen,  tweeredui-  t^ti ten  vol  fchiet-gaten ,  een  ten  noorden 
en  een  ander  ten  zuiden ,  half  wegen 
uit  de  wal  gemetzelt ,  als  ook  twee 

poorten  ,   met    daketfelen  weder- 
zijds verzekert.  Buiten  de  veding 

daet  de  wooning   des  flotvoogds. 
Voorts  leggen  rondom  hier  en  daer 
d' hutten  der  Portugeefen  verfpreyt. 

De  Iand-voogdyfchapS/drtf  word  on- 

der 
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d-  der  de  noordelijkfte  van  Brafü  geree- 
kent  :  begrijpt  in  ommegang  niet 
meer  dan  twaelf  mijlen,  d' Haven, 
welk   de   rievier   Hacu  voor   'tflot 

•  maekr,  is  niet  veel  te  beduiden.  De 
grond  rijft  elders  met  bergen  :  ftaet 
ook  ter  ander  kant  vol  bofTchaedje: 
of  zinkt  wegens  laege  weyden ,  by- 
zonderlijklanxde  rievier.  De  Neder- 

landers, dewelke  op  'tjaer  feftien  hon- 
derd en  negen ,  aen  defe  kuft  uitftap- 

ten,  vonden  hier  zeer  groote  men- 
fchen,  met  mis-maekte  aengezich- 
ten  ,  lang  hair  ,  doorboorde  ooren, 
fungerende  over  de  fchouders,  en 

een  fwart  geverfde  huit;  aen  d' on- 
derde lip  en  't  middel -fchot  der 

neus  hingen  fteentjensen  beentjens. 

Garflman,  voor  'tflot  Siara  genae- dert,  vond  kleine  wederftand  .  De 

veroovering  der  flerkte  kofte  we- 
derzijds weinig  bloed  :  weinige  ont- 

fnapten  :  verre  demeefte  Portugeefen 
wierden  gevangen.  Thans  bemoeyde 
zich  Maurits  zeer  met  burgerlijke 

'  zaeken.  Hy  vond  geld-middelen  tot het  ftichten  vart  een  ftadhuis :  fchikte 

'tbergwerkuit  de  Brafilfche  mijnen 
e  gegraeven  na  Nederland,  om  ter 
naeuwftekeur  te  komen  :  zette  geld 
voor  die  eenige  Negers  den  vyand 
ontweldigden,  fwaere  ftrafTe  op  de 
fluikers  der  tollen ,  en  naeuwe  orde 

tegen  brand-ftichters,  ftruikroovers 
en  doodflagers.  Om  de  fchaersheid 

van  leef-togt  te  verbeeteren  kreegen 
d'heeren ,  welke  Negers  gebruikten, 
laft  :  datjaerlijx  in  louw-maend  en 
oogftmaend  mandioca  moeften  plan- 

ten. Van  vonnis  over  min-gewichti- 
ge  verfchillen  zoude  zedert  niemand 

fijn  party  betrekken  tot  hoogervuur- 
fchaer.  Voorts  nam  Maurits  ter  hand 
de  fwaerigheden  ,  by  de  kerkelijke 
vergadering  in-gelevert  aen  den  ge- 

heimen raed.  Men  vond  dan  by  raed- 
flotgoed  :  den  dag  des  Heereniette 
ontheiligen ,  door  flaefachtig  werk: 
de  opperhoofden  over  Parayba  zou- 

den de  Roomsgefinde  ommegangen 
aldaer  fluiten  :  als  ook 't  ftichten  van 
nieuwe  kerken  tot  de  paufelijke  leer, 
en  het  trouwen  by  Roomfche  prie- 
fters  :  den  Iooden  wierd  toegeftaen 
haer  kerk  -  zeden  te  plegen  binnens 

a   s   i  l. 

huis :  op  de  vleefchelijke  vermenging 
der  Negers  tegen  de  wetten  ftond 
groote  ftraf :  nieuwe  zuiker-moolens 
mogten  voortaen  niet  meer  door  een 
priefter  ,  maer  recht- zinnig  leeraer 
ingezeegent.  Men  beraemde  ook 
een  wijfe  voet ,  na  welke  'tkoopen en  verkoopen  moefl  gericht ,  en  de 
bediening  van  geeftelijke  en  burger- 

lijke ambten.  Doch  Maurits  ,  uit 
fijn  langwijlige  ziekte  herftelt,  nam 
een  verre  landtogt  aen  na  de  rievier 
Grande  en  Parayba-.  ten  einde  de  leef- 
togt,  oorlogs- behoeften  en  verfter- 
king  der  veftingen  bezorgde.  Onder 
'tflot  Ceulen  begroeten  hem  de  ge- zanten der  Tapuyers  met  gefchenken, 
beftaendein  boogen,  pijlen  enfehoo» 
ne  ftruis  -  vogels  veders ,  by  haer  ge- 

bruikelijk als  ten  oorlog  trekken:  waer 
voor  wederom  blijdelijk  genooten  * 
lijwaete  hembden  ,  meflen  .fchellen , 
korael,glas,  vifch-hoeken  en  fpijkers. 
Voorts  groef  Maurits  een  dieper  en 
wijder  graftrondom  de  vervalle  flerk- 

te cabo  Dello :  haelde  de  borftweerin- 
gen  hooger  op  :  en  pafte  het  flot  de 
benaeming  van  fijn  fufter  Margareta 
toe  :  hy  liet  ook  de  vefting  Antonio 
fkchten :  behield  alleenlijk  een  toorn 
tot  befcherming  der  grond.  Ook 
wierd  Reftinga  met  ftorm-paelen  be- 

zet :  en  't  kloofter ,  nevens  't  ftedeken 
Parayba,  tegen  aenloop  gefterkt.  Elias 
Harkmans  kreeg  hier  den  laft  af.  Mid- 
deler-tijd  vielen  ter  zeeën  land  ver- 
fcheide  oorlogs toevallen voor.Schip-  Manhaftig 
per  Schaep  floeg  alleen  ,  tufïchen  todos  %2%ip. 
los  Sandos  en  terre  Garcie  d'Jvila^erScbaep. 
tegen  drie  Spaenfche  fchepen.  Het 
grootfte  ,  van  volk  en  gefchut  fterk 
voorzien ,  konde  hy  niet  bemagtigen : 
het  an  der  joeg  hy  tegen  ftrand :  en  het 
derde  fleepte  hy  weg.  Keerde  mis- 
maekt  door  wonden;  doch  voordee- 

lig  voor  't  vaderland  na  het  Reciffo.  De 
brieven  ,  inhetverooverdefchipge-  Merkwae?. 

vonden,  melden  :  hoe  op  de  rievier  J van  Lision  tien  galeaffen ,  en  twintig 
andere  voor  Ca/is  ten  anker  lagen  :  by 
welke  haer  dar  tig  fluiten  zouden  voe- 

gen. Zommigemeinden,  dat  het  defe 
vloot  gemunt  had  op  Brafü  :  andere, 
dat  de  Spaenfche  koning  zulxflechts 
veinfde,  omgelddengemeinte  af  te 

par- 



Verzoek 

va»  Mau- rits : 

(ijngewich tige  toeleg 

op  jan  Sal- 
vador : 

472 

parfen  ,  volgens  gewoonte  der  vor- 
ften:  te  meer  dewijl  hy  zich  't  verlies 
der  Portugeefche  landen  weinig  ter 
herten  trok,  verzoopen  in  welluften. 
Hy  eifchie  van  Portugael  de  vijfde 

penning,  tot fwaere ontroering  :wes- 
halven  ook  de  koninglijke  tol-mee- 
fters  aldaer  verjaegt  of  dood-geflae- 
gen  waeren ,  tot  heimelijk  genoegen 
der  Cafliliaenen  :  als  die  zich  wilden 

dienen  van  zulk  mifdrijf .-  om  Portu- 
gaels  vryheid  meer  te  befnoeyen. 
Maurits  dan  fchrijft  den  Weft-Indi- 
fche  maetfchappy  :  zy  beliefde  met 

alle  moogelijke  vlijt  een  aentalfche- 
pen  toe  te  taekelen :  welke  de  voor- 

noemde Spaenfche  vloot  mogt  aen- 
treffen :  enopdewederkomft  dezui- 
ker  af-  brengen,  die  in  Brajïlna.  laeding 
wachte.  Ondertuiïchen  zetten  de  Por- 
tugeefen  over  de  ftroom  Francifco,  en 
ruiten  tot  derievier  Miguel  toe.  Pi 
card,  tegen  haer  afgezonden ,  dreefze 
te  rugge.  Maurits  had  lang  het  oog 

gehad  op  Salvador  ,  hoofd-  ftad  van 
't  Portugeefche  Brafil,  eertijds  man- 

haftig by  de  kolonel  Dorth  en  Pieter 
#<?/«  veroovert,  en  eerlang  door  ver- 

foeyelijkeflaeuw-hartigheid  van  Wil- 
hem  Schouten  en  Hans  Kijf  verlooren. 

Hy  was  wel  niet  magtig  genoeg :  om 
zulk  een  gewichtige  toeleg  ter  hand 
te  flaen ;  doch  dewijl,  indien  langer 

wachte ,  de  tijd  hem  tegen  zoude  val- 
len ,  flapte  moedig  fcheep :  in  hoop  de 

beloofde  hulp-benden  uit  Nederland 
fijnheir:  ten  (leun  zouden  komen.  Sijn  heir 

beftond  uit  drie  duizend  en  vier  hon- 

derd Nederlanders ,  by  welke  zich  he- 
ten vinden  duizend  Br afiliaenen. Mau- 
rits was  verkundfchapt  uit  Salvador  : 

hoedebezettelingen  aldaer  muiten, 

wegens  wan-betaeling :  ook  lagen  de 
ftad-voogd  en  graef  Bagnola  dapper 

over  hoop  ,  belangende  den  voet  van 

oorlogs-beftier.  Doch,  eer  Maurits 
zee  koos,  had  hy  alle  plaetfen  tegen 

vyandelijke  indruk  behoorlijk  ver- zeekert :  Gods  zegen  demoedelijk  op 

een  bede-dag  verzocht :  en  twee  en 

twintig  zeilen  van  oorlogs  en  lijfs- 
behoeften omzichtig  voorzien.  Den 

achtflen  van  gras-maend  des  jaers  fe- 
ftien  honderd  acht  en  dartig  ,  lichte 

hy  d'ankers:  op  zee  geftijft  met  negen 

Derde     Boek: 

andere  fchepen.  Ten  fëften  dag,  ge-  J 

raekt  voor  de  mond  van  d' inwijk  to-d'' dos  los  Sanclos,  konde  door  tegenwind  J 
niet  binnen  zeilen :  bleef  kruifen  voor 

de  riever  Vermelho  en  'teiland  Ta- 
poam. Weshalven  Salvadors  fleevoogd 
en  Bagnola  de  Portugeefche  magt  der- 
waerds  rukken:  om  hem  't  landen  te 
beletten.  Tegen  de  middag  liep  de  m 

windvoordeeligom,  en  Maurits  tot en 
onder  'tgefchut  der  fchepen,  fterk- 
ten  ,  wallen  en  ftorm-katten  van  de 
flad  Salvador  :  donderde  tegen  haer 

kortouwen  aen  :  en  lande  op  d' uit- hoek nevens  de  fchans  Barthoïomeus , 

zonder  de  minfte  tegenftand ,  ander- 
half mijl  van  de  ftad  ,op  een  bequaeme 

plaets  :  alwaer  een  kaele  berg  rees, 
door  wiens  valleyen  verfche  beeken 

vloeyden.  Hiernedergeilaegen,  ver- 
ftond  uit  de  gevangenen :  dat  eèn  half 
mijl  verder  een  en  gt e  lag ,  wederzijds 
met  moerafch  bezet ,  zulx  niet  als  by 

laege  ebbe  man  voor  man  trekke/i 
konde.  Tourion  ,  met  drie  honderd 

vuurroers  afgefchikt ,  om  de  plaets  te 

verfpieden,  vond  niet  alleen  't  werk 
gefchaepen,  volgens  bericht  der  ge- 

vangenen; maer  den  vyand  ook  aldaer 
fterk bQfchanft..Maurits echterfchaert  l 

fijn  leger  in  dagorde  tegen  over  den  1 
vyand  :  belaft  den  zee  -  hopman 
loan  vander  Maft  met  veertien  zeilen 
recht  op  de  ftad  aen  te  loopen  :  en 

even  buiten  fchoots  d'ankers  te  lae- 
ten  vallen.  Maurits  had  met  defe 

krijgslift  voor  ,  de  vyandlijke  magt 
van  d'engte  af  te  trekken  ,  uit  vrees 
voor  de  ledige  ftad.  De  toeleg  geluk-  « 
te ;  want  de  Portugeefen ,  beducht  voor  1 

de  fcheeps-magt ,  onder  de  ftad  ge- 1 
nadert ,  ftooven  fchielijk  te  rugge  : 

hoewel  zommige  van  de  Spaenfche 

krijgsraed  hard  drongen  ;  men  be- 
hoorde den  Nederlanders  flag  te  leve- 

renralzoo  afgemat  door  de  zeetogt  èn 
vry  fwakker  waeren :  daer  zy ,  fchoon 
de  kans  tegen  liep,  altijd  een  veilige 
hertred  in  Salvador  behielden.  De 
Oceaen  zette  nu  de  voornoemde  engte 

onder  water  :  zulx  Maurits  onmoo- 

gelijk  konde  doorbreeken.  Des  an- 
deren daegs  quam  de  fleevoogd  we- 
derom aen  de  voorige  plaets  ;  doch 

verliet  fijn  voordeel ,  na  dat  eenige 

veld- 
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veld-ftukken  los Maurits 
gingen 

'*  voortgerukt  moefl  door  alle  paden  , 
heggen  en  oevers  gewaependerhand 
breeken :  zulx  eindelijk  zich  begroef 
onder  de  buitenwerken  der  ftad.  De 
Portugeefen  maekten  de  mijnen ,  als 
of  een  kans  wilden  waegen  ;   maer 
hielden  zich  te  vreeden  met  fchieten 

d  op  de  belegeraers  van  de  wallen.  Een 
bende  der  Hoüandjche  Brafüïaenen ,  te 
zorgeloos  bloot ,  leed  eenige  fchae- 

de.  'tSteeneflot  Alberto,  bydenvy- andverlaeten,  bezette  Maurits :  water 

door'their  van  de  zee -kant  tegen 
hè  hinder  verzeekert  wierd.  d'Overfïe 
n:  Brand  bemagcigde  met  kleine  magt 

de  flerkte  Phtlippo  op  den  oever  ge - 
bouwt,  hoewel  van  vijf  (lukken  ge- 
fchut  voorzien.    Des  anderen  daegs 
beflormde  Maurits  de  vefling  Bartho- 
lemceo ,  diervoegen  helddaedig  :  dat 
eerlang  meefter  wierd,  onaengezien 
darden  meraele  halve  kortouwen  en 

een  fwaere  bezetting  had. Door  't  ver- 
ooveren  van  defe  (terktenftondden 

belegeraers  een  vrye  toegang  tot  haer 
[o-  vloot.  Gefwind  worden  twee  beuke- 

ryen opgeworpen  :  d'eene  fpeelde 
met  zeven  fwaere  (lukken:  d'andere 
met  gelijk  getai  veld-ftukken  dagen 

nacht  op  't  (lot  Rofario.  De  Portugee- fen vielen  nu  en  dan  uit  zonder  eeni- 
ge verrichting :  en  verlieten  eindelijk 

'tgezeide  (lot.    Doch  dewijl  bloot 
flond  voor  haer  (lorm-kat ,  konde 
ky  Maurits  niet  bezet  worden  :  zulx 
tuffchen  beide  ontvolkt  leggen  bleef. 

f-  Rondom  de  top  van  't  Carmelieter 
kloofter  was  een  hoorn-werk  ,   tot 
verfterking  van  de  (lad  Salvador.  Uit 

dit  hoorn-werk  wierd  dapper  gefcho- 
ten.   De  belegerden  verhoogden  het, 
niet  zonder  ongeloofelijke  vlijt ,  in 
een  nacht  vier  voeten  :  zoo  dat  we 
derzijds  elkander  niet  konden  be- 

fchaedigen  ,  wegens  d'opgetrokken 
hoogte  daer  lag  aengelegen ,  't  hoorn- 

werk te  vermeefteren.  Vier  hopm an- 
nen  dan  voerden  ieder  een  bende, 
honderd  koppen  (lerk,  nevens twin 

tig  die  hand-granaeden  wierpen  en 
twee  honderd  leger-werkers.    Defe , 
moedig  voortgerukt,  vervielen  in  een 
hinderïaege  van  vierhonderd  Portu- 

geefen ,  tegen  welke  een  geruime  tijd 

twijfelachtig  hardebolden  ,  bykans 
met  gelijke  fchaede  aen  beide  de  kan- 

ten.   Eindelijk  doorgedrongen  ont- 
moeten twee  honderd  khild  wach- 

ten, die  de  wapenen  verwijfd  neder- 
wierpen  :  en ,  onaengezien  lijfs-ge- 
naede  verzochten,  in  heevigen  moe- 

de zijnnedergehakt.  Een  klein  maen- 
lichtfcheen  in  den  avondftond  :  wan- 

neer ,  na  een  fcherp  gevecht  van  twee 
uuren,  d' Hollanders  't  hoorn -werk 
te  vergeefs  beftormden  ;   want  de 
vyand ,  door  een  overlooper  gewaer- 
fchouwt,  hadgrootekrijgsmagt,  bo- 
ven  de gewoonelijke bezetting,  her- 
waerds  gevoerd.  Meer  dan  driehon- 

derd granaeden  waeren  nu ,  met  moe- 
dige behendigheid  ,   onder  de  ver- 

weerders geworpen.  De  Portugeefen 
echter  hielden  fland  :  alzoo  aen  dit 

/  hoornwerk  de  behoudenis  der  flad 

hing.  Ia  zy  vielen  geduurig  ter  zijden 
uit  ,  nadien  veel  meer  volk  hadden 
dan  de  bsftormers.    Doch  Hinderfon 

\  fluite  haer  bloedige  indruk,  nietzon- 

j  der  verlies  voor  d'een  en  ander.  Hop- 
|-man   Houivijn   en    de   veft- bouwer 
Berchem  ,  terwijl  zich  trachten  mee- 

flerstemaeken  van'tgefchut^/dr/W- 
tugeefen  ,Cneuve\den :  en  nevens  haer 
do  ver  den  Echt  hr  echt,  Boward ,  Hól- 

,  lïnger  en  vier  en  negentig  foldaeten. 
J  De    dagh  ontdekte   de   lijken    des 
j  vyands  ,  vermengt  met  Hollanders: 
\  en  hoe  ieder  of  gevlucht  was  of  (land 

j  gehouden  had.    Men  bedong  voor 
j  weinig  uuren  (ïiliïand  van  wapenen : 
|  ten  einde  de  dooden  wederzijds  ter 
aerde  geraekten.  De  meefte  Hollan- 

ders lagen  binnen  de  befchanfmg :  ten 
bewijs  van  mannelijke  floutmoedig- 
heid,  hoewel  geen  zegen  bevochten. 
De  (leevoogd  van  Salvador,  bericht  sahadon 

uit  de  gevangenen;  wegens  de  {wak-Peeveogd 
(  ke  krijgsmagt  van  Maurits ,  ftelde  op  'taSLü 
I  de  toppen  der  bergen  (lorm-katten,/^^- 
|  van  welke  dag  en  nacht  in  'tHolland- 
i  fche  leger  gewis  donderde:  zulxge- 
|  duurig  andere  gequetft  ,  andere  ge- 
(  veld  wierden.  De  kogels  vloogen  te 
fchaedelijker,  dewijl  de  krijgs-kn ech- 

ten binnen  d'  hutten  moeden  fchui- 
len ,  om  den  regen.  Doch  een  groot 
gedeelte  bergde  zich  in  de  bolTchaed- 

jen.Ook  keerden  t'ellekens  de  krijgs- Ooo  ben- 
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benden  ,  by  Maurits  afgevaerdigt , 
om  't  vee  af  te  haelen  ,  leedig  te  rugge: 

alzoo  de  vyand  't  zelve  met  fterke wacht  bewaerden ,  waer  tegen  geen 
kans  derfden  waegen.  By  dit  quaed 

quamen    verfcheide  andere  ongele- 
gendheden.   't  Leger  ,  meer  als  vier 
mijl  van  den  oever  begraeven  ,  ver- 

fchafce  gelegendheid    voor   d'over- 
loopers :  om  den  toefland  des  Hol- 
landfchen  heirs  aen  de  Portugeefen  te 
verklikken-    Ook  kreeg  de  ftad  by 
donkere  nachten  met  klein  vaertuig 

toevoer  van  aller  wegen  :  onaenge- 
zien  Maurits  fcharpe  wacht  hield. 
Door  fwaere  flormen  fpilden  twaelf 

fchepen  van  d'ankers  ,    niet  zonder 

gevaer  voor  fchip-breuk.  'tHeir  was verfmolten  op  twee  duizend  en  vier 
honderd  koppen  ,   behalven  negen 
honderd  Brafüiaenen.  De  Portugeefen, 
meer  als  tweemael  fterker ,  dienden 

zich  veilig  van  haer  beukeryen  ,  bol- 
werken en  fchanfen.  Deregen-maen- 

den  veroorzaekten  fwaere  ziekte  en 

zekere  fterfte.    d' Hopman  der  grae- 
felijke  lijf- bende  Joan  Wendovil  en 
d'overfte  Jfrael  Twijn  ,    nevens  een 
merkelijk  aental  gemeine  foldaeten, 

waeren  bereeds  geftorven.    't  Volk 
!ag  in  't  veld  bloot  voor  't  vyandlijk 
gefchut.  Men  zag  geen  hulpbenden 

te  gemoed.    WeshaJven  Maurits  ge- 
raedzaemft  vond ,  't  beleg  op  te  bree- ken.  Hier  vereifchte  de  toefland  een 

em  fchrandere  krijgsvond  :  om  fcheepte 
komen  zonder   fchaede  :    daer  een 

magtige  vyand  op  de  rug  hing,  moe- 
diger door  duizend  en  vier  honderd 

man  ,  welk  de  graef  Bagnola  ten  hulp- 
fteun  had  aengebragt.   Maurits  dan 

verfpreydeen  gerucht,  als  of  hy  't  ge- fchut afvoerde  fcheep :  ten  einde  den 

ilad  op  een  andere  hoek  beftooken 

zoude.  Hy  loopt  'tnaefte  eiland  af, 
en  plaetftaldaer  de  Brafiliaenfche  wij- 

ven: op  dat  niemand  vermoede  mogt! 
krijgen ,  wegens  fijn  voorgenoomen  | 
vertrek.  Ja  op  het  oogenblik ,  als  op-  j 
brak ,  verfterkte  hy  de  beukeryen  en  I 

begraeving  :  en  begaf  zich  diervoe-  j 
gen  (til  in  den  donker  na  de  vloot :  dat  \ 
de  Portugeefen  met  den  dag  tot  negen  f 
uuren  toe  in  de  ledige  legerplaets ,  I 

volgens  gewoonelijke  felheid ,  fchoo- 

ten  :  eer  gewaer wierden, dat  Maurits 
zich  had  weg-gepakt.  En  dGÏè  ftaeken 
d'Hollandfche  hutten  aen  brand,  en 
fchoo  ten  van  Salvador s  wallen  en 
fterkten  rondom  los :  ten  bewijs  van 

blijdfchap.  Maurits  bragt  dien  dag 

over  met  't  volk  op  de  vloot  te  ver- 
deden :  en  zond  een  trompetter  na 

binnen,  om  feftig  gevangenen  telof- 
fen;maer  de  vyand,  moedig  door  fijn 

verrichting  ,  floeg  't  verzoek  af  :  te 
meer  dewijl  ter  zelver  tijd  een  Portu- 

gees zeil  d'Hollandfche  vloot  boven 
windontfnapte,  en  tydingbragt:hoe 
een  groote  fcheeps  magt  tot  ontzet 
naderde.  Maurits  kreeg  thans  ook 

bericht ,  wegens  't  voorige  valfch  aen- 
brengen  :  als  of  tuflchen  Salvadors 
ftee  voogd  en  Bagnola  groote  oneenig- 
heidgereefen  was  :  daer  in  tegendeel 

de  fteevoogd  't  opperde  bewind  aen 
Bagnola  toeftond :  en  de  bifTchop  de 
nood  -  lijdende  bezetting  met  fijn 
fchatten  te  hulp  quam.  Defe  togt  van 
Maurits  liep  meeft  vruchteloos  af :  ter 

oorzaek  de  verwachte  byftand  uit  Ne- 
derland achter-bleef.  OndertufTchen  M 

lagen  de  Hollandfche  en  Zeeuwfche  (i 
bewind-hebbers  over  hoop,  wegens  m 

't  openen  van  een  vrye  vaert  op  Brafil,  m 
en  't  overbrengen  van  volk-plantin- 

gen derwaerds.  Maurits,  verzocht  om 
fijn  gevoelen  te  uiten  ,  beweerde  met 
krachtige  redenen  :  dat  de  vrye- vaere 
en  volk- plantingen  ten  hoogften 
tot  voordeel  ftrekten  derWefl-Indi- 

fche  maetfehappy  :  't  welk  eindelijlt 
by  d'Algemeine  Staeten  des Veree nig* 
den  Nederlands  en  bewind-hebberen 

ook  is  goed  gekeurt :  zulx  de  bewind- hebbers alleen  voor  zich  behielden 

den  handel  van  Negers  en  brafilien- 
hout ,  en  de  toerufling  ten  oorlog. 

Op  d'  in  en  uitgaende  waeren  wierd 
behoorlijke  tol  gefield.  Voorts  bleef 
den  bewind-hebbers  zelf  voor  haer 

eigen  aldaer  te  handelen  ongeoor- 
loft.  Eerlang  ruften  verfcheide  koop- 
luiden  verfcheide  fchepen  toe  :  die 

met  groote  wmft  Brafïl  van  alle  nood- 
wendigheden  voorzaegen.  De  vol- 

gende zeilen  bragten  minder  voor- 
deel haer  reeders  te  huis.  Maer  de  be- 

wind- hebbers  ,  gedenkende  aen  de 
fchatten  die  Pieter  Hein  uit  Matanca  na 

Hol- 
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tan 
een. 

Holland 'fleepte ,  vonden  geraeden  de 2eJve  toeleg  ter  hand  te  flaen.    Zy 
brengen  dan  veertien  zeilen  in  zee , 
onder  't  beleid  van  Cornelis  lol,  toe- 
genaemt  Houteheen  ,  welke  in  Texel 

d'ankers  lichte,  den  veertiende  van grasmaend  des  jaers  feftien  honderd 
acht  en  dartig  :    en  gelukkig  voor 
'tReciffb  ter  reede  quam.   Hout  e  heen 
raeds- pleegde  ettelijke  dagen  met 
Maurits :  en  terwijl  wederom  fcheep 
ftapt ,  klemt  fijn  dye  tuflchen  de  boot 
en  een  ftuk  te  boord  uitfteekende  : 

'c  welk  zommige  bygeloovige  voor een  ongelukkig  voor-fpook  hielden. 
Defe  vloot  deed  America  zidderen ; 
want  de  Spaenfche  waeren  verzeekert: 
dat  Houteheen  niet  gerings  beoogde : 
als  dewelke  of  heerlijk  over  fijn  vyand 
zoude  zegepraelen  ,  of  eerlijk  met 
hem  fterven.    En  dcü  ontdekte  de 
Spaenfche  vloot  van  Terra  Firma  on- 

pkt  der  Cuha  voor  de  klippen  Organes.  De 
fcbe  vloot  beftond  uit  ach tfwaer e  galjoe- 

nen en  fes  mindere  zeilen ,  waer  over 

Carel  Dievar  o  't  hoogfte  gezach  voer- 
de.   Haer  rijkdom  wierd  gefchat  op 

twee  honderd  tonnen  gouds.  Houte- 
i     heen  dan  leid  den  ammirael  aen  boord: 
I    fmijt  de  dreggen  over;  en  maekt  zich 

vaft,  voornemens  te  fierven  met  deij 
vyand  of  zegen  te  bevechten.  d'On- 
der-zeevoogd  Ahraham  Micbiels  zoon 
Roofenclael  klampte  op  gelijk  wijfe 
den  Spaenfchen  onderzeevoogd  aen : 
en  de  fchout  by  nacht  loan  vander 
Maft  des  vyands  fchout  by  nacht. 
d'Overige  Hollandfche  zeilen  bleven 
buiten  fchoots.  Scherp  liep 't  gevecht 
af.    De  kogels  verfpreyden  tufièhen 
vonken  en  damp  wederzijds  een  ge- 
wiffe  dood.  De  fplinters  quetftenof 
vernielden   veel   volks.    Houteheens 
mars  ftak  weinig  boven  de  hooge 
boord  der  Spaenfche  ammirael  uit. 
Herwaerds  klauwterde  de  matroos , 
en  wierp  van  boven  onder  de  Spaen- 

fche granaden  fwaer  vier  en  twintig 
en  acht  en  veertig  ponden  :  welke 
diervoegen  borflen ,  datze  den  over- 

loop ruimden ,  en  'tboven-fchip  ten 
beften  gaven.  Een  bootsgezel  klom 
nu  om  hoog,  ten  einde  de  vlaggeaf- 
haelde  :  wanneer  de  Spaenfche  on- 
der-zeevoogd  en  fchout  by  nacht , van 
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volk  verlat- 
ten. 

j  de  dreggen  los  geraekt ,  op  Houte- 
;  heen  aenquamen.  Hy  dan  houd  af,  om 
'niet  rondom  becingek  te  worden : te  meer  nadien  bereeds  fijn  onder- 

zeevoogd en  fchout  by  nacht ,  nevens 
de  graefelijkheids-bezorger  Antomus 
Muis,  gefneuveld  waeren,  en  met 
haer  dood  de  door-naegelde  fchepen 
teruggegedeinft.  Houteheen  vond  óe  wordfiha}i. 
vloot  verltrooyt  :  ontbied  de  trouw-  Hgtotvtr- 
loofe  hopmannen  :  fnaeuwd  haer  bit -%hside  reJ' «■o-  *^^       „  .    (en  van  fijn ter  toe  :  zy  vergaecen  eer  en  eed. 
Hoe  fchan delijk  ,  dat  zeeluiden  ver- 
fchrikten    voor  de   grootheid    van 
Spaenfche  zeilen  ,   die  immers  by 
dappere   mannen   kónden  vermee- 
ftert  worden.   Laet  de  bloodhartige 
haer  afzonderen  ,    ten  einde   door 
quaede  voor -gang  geen  hinder  toe- 

brengen aen  andere,  die  bereid  zijn 
eenkanstewaegen.  Hervat  de  torn. 
Wat  is  de  vyand  anders,  als  een  be- 
waerder  van  goud,  weikin  uwe  han- 

den vervallen  zal ,  indien  gy  hem  on- 
der d'oogen  derft  zien?  Aldus  alle moedigende  ,   wend  wederom  defi 

fteven  op    Dievaro  aen ;  maer  Zoo 
haeft  'tgefchut    konde  toe-reiken 
fmeeten    d' Hollanders    over   ftaeg. 
't  Hielp  niet,dat  Houteheen  haer  mein- 
eedige  verwijfdheid  te    wijt  leide. 
d'Een  bekende  verbaelï  te  wefen : 
d' ander  vergroote  des  vyands  magt: 
ja  zommige  befchuldigden  Houteheen 
van  roekeloosheid,  die  alle  tot  een 
zeker  verderf  aenvoerde  :  ettelijke 
dreigden  weg  te  trekken.  Zy  hadden 
zamen  opgefleld  niet  te  luifteren  na 
den  ammirael.  Doch  des  volgenden 
daegs  neemt  hy  alle  een  nieuwen 
eed  en  hand-fchrift  af  :  waer  by  be- 

loofden te  vechten  tot  den  laetflen 
droppel  bloeds.  De  vloot  dan  wierd 
aldus  gefchaerr.  Houteheen  zelf  had 

de  voortogt  met'tfchip  de  Salaman- 
der :  in  Orde  zouden  volgen  d'Oranje- 

hoorn,  deFaem,  d'Hoop,  Zwol,  Ter- Toolen  ,  Erneftus ,  Over  Tf al,  G  oer  eed  e 
en  Mercurius.    't  Scheen  toenmaels 
of  zy  moed  fchepten.  Doch  de  zee 
fchoot  hol,  de  vyand  lag  boven  wind, 
end' Hollandfche  vloot  ten  doel  van 
fijn  gefchut.   Evenwel  wierd  fchut- 
gevaert  gehouden  :  in  welkfneuvei- 

de  d'hopman  loan  Ver  dieft  op  d' Oranje- O  o  O   ?,  hoorn, 
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loom.  Ook  hielden  ettelijke  geen 

woord,  die  van  verre  vergeefs  fchoo- 
ten.  Den  zeventiende  der  herfft- 
maend  ,  verflond  H outeheen ,  hoe  de 

Spacnfche  vloot  voor  de  zand  plae- 
ten  van  Cuba  en  fteenklippen  Organes 
dreef  :  weshalven  derwaerds  wend  : 

om  voor  'tlaetft  eenkanstewaegen. 

Maer  hy  bevond  de  matroofen  klag- 

tig  over  haer  bevelhebbers  :  zy  wil- 
den niet  vechten  ,  zoo  langdufdaeni- 

ge  blood- hartige  gezach  voerden. 
Houtebeen  dan  zet  vijf  hopmannen  af, 
en  andere  in  haerplaets.  Nuwaeren 

alle  gemoedigt  'tuiterfte  te  waegen. 
Tot  d'Organes  genaedert ,  vonden  de 

Spaenfche  ontfnapt.  Weshalven  Hou- 
tebeen eenige  fchepen  na  Braftl  ver- 

zent  :  andere  gebied  hy  te  kruifen 

omtrend  Cuba:  en  hy  zelf  loopt  t'huif- 
waerd.  Terwijl  defe  zeetogt  diervoe- 

gen  ongelukkig  afliep,  vaerdigde  Ca- 
meron  overftc  der  Brafiliaenen  drie  ge- 

zanten aen  Maurits :  hy  verzocht  een 

verbond  aen  te  gaenmetdeWeft-In- 
difche  maetfchappy  :  alzoo  tuffchen 

hemendegraef  Bagnola  fwaereonlu- 
ften  waeren  gerefen.  Maurits  toonde 
zich  ten  hoogften  genegen  tot  de 
voorflag  :  befchonk  de  gezanten; 

maer  kreeg  eerlang  bericht  :  hocCa- 
meron  een  wifpeltuurig  menfch  we- 

derom vriendfchaphadgemaektmet 
Bagnola.  Alleenlijk  verlieten  acht 
honderd  Tapuyers  deSpaenfche  zijde. 
Indien  levens- middelen  ,  krijgs-be- 

hoeften  en  volks  genoeg  by  d'  hand 
waeren  geweeft,  Maurits  vond  gele- 
gendheid,  om  den  vyand  groot  voor- 

deel af  te  zien.  Doch,  onaengezien 

fijn  geduurige  klagten  ,  bleef  het  ha- 
peren aen  alle  kanten.  De-zuiker- 

oogft  beloofde  achtien  duizend  ki- 
ften. Op  Houtebeens  ongelukkige  togt 

fwemngder  vojp-(je  een  heimelijke zaemen-fwee- 
Fortugeefen.  ö  ' 

ring  van  zommige  voornaeme  Portu- 
geejen  :  die  ,  hoewel  onder  befcher- 
ming  der  Weft  Indifche  maetfchappy 

leefden  ,  echter  in  't  hart  zich  aen  de 
Spaenfche  zijde  hielden  :  Debelhae- 
mers  der  toeleg  Peter  Cunha  4e  Andra- 
da,  Ioan  Qannaro,  Philips  de  Bar retto, 
Arnold deOlanda,  Roder  ie  Pimentello, 
Barnardijn  de  Carvalha  ,  Francifcus 
Beringel/o ,  Melchior  Alius  ,  Antonius 

M 

Pais  ,  bezittende  meeft  alle  zuiker- 
moolens  in  delandvoogdyfchap  Per- 
nambuco ,  en  Ioan  de  Souto  uit  Parayba, 

zijn  diefwegen  ter  hechtenis  befteld. 
Carpentier ,  Coin ,  Tourion  en  Aldricht , 
rot  rechters  gekooren ,  velden  einde- 

lijkeen vonnis:  vvaerby  zommige  na, 
Salvador  ,  andere  verder  weflwaerd 

verzonden ,  en  andere  in  banden  ge- 
doemt  zijn  gedüurende  haer  leven. 
Zedert  verzochten  de  vuur-fchaeren 

der  byzondere  landfehappen  byzon- 
dere  waepens ,  om  alle  lands-brieven 
met  zegel  te  bekrachtigen.  Maurits 
gaf  aen  pernambuco  een  maegd ,  haer  Jj 
zelf  met  verwondering  bezichtigen-  M 
de  in  een  fpiegel  \  in  de  rechterhand  $\ 
11  i  r^.  een noudze  een  zuiker-riet.    De  recht- 

banken van  Serinhain  ,  Garazu ,  Porto 

Caho  en  d'Alagois  kreegen  ieder  ook 
een  wapen.    Tamarica   ontftng   een 
wijndruive  rank,  Parayba  fes  zuiker- 
brooden ,  Rio  Grande  een  ftruis- vogel,  - 
welke  alhier  overvloedig  gevonden 

word.    Doch  't  wapen  des  hoogen- 
raedsbeftond  uit  de  vier  voornoemde 

wapenen  te  zamen  gefmolten  in  een 

fchild  ,  boven  welk  uitftak  't  wapen 
van  't  Ver eenigde  Nederland ,  en  onder 
der  Weft  -  Indifche  maetfchappy :  de 
Gerechtigheid  betrapte  de  kruin  van 

'tNederlandfche  wapen.    Men  ver-  v*\ 

pachte  nu  ook  de  tienden  der  zuiker :  df'rhe 
welke  in  pernambuco  beliepen  tot  hon-  'én. derd  acht  en  veertig  duizend  en  vijf 

honderd  guldens ,  gedüurende  't  loo- 
pende  jaer.  Mofes  Navarro  was  hier 
kooper.  peter  Seullijn  pachte  de  tien- 

den van  ltamarica  en  Gojana  voor  ne- 
gentien duizend,  en  de  voornoemde 

Navarro  die  van  Parayba  voor  vier  en 

vijftig  duizend  guldens.  De  tollen  op 
de  zuiker  -  moolens  over  Pernambuco 
bedroegen  fes  en  twintig  duizend 

guldens ,  volgens  inkoop  by  Ioan  Per* 
dinand  Vieira  ,  voor  een  jaer.  d'An- 
dere landfehappen  gaven  vry  minder. 

Doch  te  zamen  bragten  de  zuiker- 
moolens  uit ,  behalven  de  gezeide 

tienden ,  tweehonderd  tachentig  dui- 
zend en  negen  honderd  guldens. Zulx 

Brajil  d'oorlogs-onkoften  lichtelijk 
konde  vergoeden.    Met  den  ingang      , 

des  jaers  feüien  honderd  negen  en 
dartig,  vertoonde  haer  deSpaenfche  JJJ 

vloot. 
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vloot,  fterk  acht  en  twintig  zeilen,  Ibefchaemde  Arciiïemski,  die  fijn  la- 
meert  galjoenen,  in  't  gezicht  van  fterïchrift  my  en  u  derft  voor  leefen , 
'tReciffo;  doch  hield  zuidelijk.  Mau- \op  dat  hy  zoo  veel  getuigen  hebbe >vttvaerdigtterftondeenige  bezeilde   van  logenen,  als  ik  aen  u  alle  van jagten  af:  ten  einde  verfpieden  wer 
waerds  de  (tevens  wenden ,  of  mein- 
den  te  landen  :  hy  zelf  volgt  lanx  den 
oever  tot  Porto  Calvo  toe  ;  doch  be- 

richt hoe  binnen  d'inwijk  todos  los 
Sanèlos  was  geloopen ,  keerde  na  ''t  Re- 
ciffo:  alvoorens  defterkten  Porto  Cal 

vo,  Una ,  Serinhain  en  aen  d'uithoek 

mijn  vlyd!  Niet  zonder  bitterheid 
fpouwt  hy  zelf  onder  mijn  huisge- 
noocen  allerley  gal  uit  :  en  ried  on- 
lanxfijn  onder-ritmeefler  wederhoo- 
rig  te  zijn  om  een  togt  tegen  de  portu- 
geefen  by  te  woonen  ,  op  welke  ik 
voordeel  te  gemoed  zag.  Ja  de  luite- 

nant van  Arcijfewski  weigerde  de  toe- 
Sant  Augufhjn  van  alle  noodwendig  gefonde  orde  ,  by  mijn  hand  onder- heden  bezorgende.  Omtrend  defc  teikent  ,  te  gehoorzaemen  ,  ten  zy 
voorval  keerde  Arcijfewski  voor  de  eerft  bevel  van  fijn  Generael  (zoo 
derde  reis  nzBrafil,om  d'oppervoogdy  noemde  hy  Arcijfevoskï)  ontfing.  Wie te  voeren  over  de  kiijgs-magt  aldaer.  kan  nu  op  zoo  een  heimelijke  tegen- h  ielden  Maurits  en  f  party  fteunen  ,  door  wiens  eenzydige 

driften  d'eenigheid  word  gefcheurt, 
en  de  gemeine  zaek  in  'tuiterfte  ge- 
vaer  gefield.  Zulx  niet  noodig  is  door 

\  een  Spanjaerd  overwonnen  te  leggen, 
)  indien    eikander    door    burgerlijke 

d'hooge  raed  vreedelijk  huis  met Arcijfewski  :  hoewel  ondertufTchen 
verfcheide  Jafter  -  woorden  onder 

't  graeuw  gingen  tegen  Maurits.  Ein- 
delijk bragte  Arcijfewski  een  brief 

voor  den  dag,  afgefchikt  aen  d'Am- 
fterdamfche  burger- meefler  Albert 
Coenraeds  zoon  vander  Burg,  behel- 
fende    fwaere   befchuldiging    tegen 

tweedracht  overwinnen.  Velt  gy  lui- 
den een  vonnis  :  dat  of  ik,  wijkende 

voor  Arcijfewski,  opgezonden  worde, 
oï.  Arcijfewski  ,  wijkende  voor  my, 

Maurits  en  den hoogen raed. Maurits  te  rugge  trek.  Dir.  vereifcht  een dnn- 
dies wegen  gevoeligheid  een  vergae-  gende  noodzaekelijkheid.    Ik  ver- 

gy  luiden  vryheid om  uwe  ftemmen 
dering  van  alle  de  raedsheeren  :  voor   trek,   ten  einde 
welke  aldus  fijn  beklag  doed  :  Ik  heb   moogt  genieten , 

-  nu  twintig  jaer  ettelijke  proeven  ge-  j  tot  't  een  of  het  ander  te" geven.   De geven   wegens  getrouwigheid   om- 1  hooge  raed  ftond  met  zulk  een  ge- 
trend  den  ftaet  des  Vereenigden  Neder-   wigtige  zaek  bedraeyt.    Te  vergeefs lands  :  en  zal  nooit  toelaeten  ,  dat 
door  mijn  fchelmfl ukken  of  zelf  wan - 
plichten  het  doorluchtig  Naffaufche 

zochtenze  beide  te  vereenigen:  wes- 
halven  eindelijk  éenpaerig  goed  vin- 

den 't  vertrek  van  Arcijfewski  :  die 
eerlang  met  de  fchepen  ,  in  parayha 
zeilvaerdig ,  na  Holland  'tanker  licht. 
Doch  de  brief  by  Arcijfewski  gefchre- 
ven  aen  vander  Burg ,  waer  uit  d'on-  * luften  tufïchen  hem  en  Maurits  ten 
grooten  deel  ontftonden,  luide  aldus : 
Belieft  de  fchuld  van  mijn  tfaeg  fchry-  Brief  van 
ven ,  achtbaere  heer  ,  te  leggen  op  -*wjww*fc 

flam  -  huis  te  recht  gebrandmerkt 
worde.  Doch  wanneer  ik  befpeur 

't  woelen  van  Arcijfewski  en  fijn  brie- ven ,  met  welke  herwaerds  overkomt, 
en  die  hy  aen  den  heer  vander  Burg 
heeft  gefchreeven ,  befpeur  te  gelijk, 
dat  verdacht  worde  gemaekt  van 
fnoode  land-beftiering.    Arcijfewski 

zelf  geeft  volmondig  af:  hy  isgezon- '  't  graveel ,  waer  aen  een  gemfmetijd den,  ten  einde  den  vervallen  fland  bedlegerig  heb  moeten  blijven.  d'U- 
in  Brafil  herftelle  :  na  't  welk  tenzy  lendigeftandvan^/f/iszoodaenig, ikluitteren  wil,  zal  geen  toevoer  uit  dat  wederzijds  ftil  zitten:  twijfelach- 
'tvaderland  overkomen.  Wat  blijft  tigof wy  denFomgèes,  öfhyonsop my  dan  overig,  nevens  d'hooge  raed,  't  lijf  wil  vallen.  Een  fcheeps  magt 
als  een  ydele  naem  van  landvoogd?  met  duizend  vlootelingen  leid  zeil-' 
Verdienen  onfe  zorgen  en  gevaer  reede.  Waer  het  geiden  zal  word  voor 
voor  de  Brafilfche  welftand  aldus  my  verborgen  gehouden.  In  de  raed 
fchendig  geheekelt  te  worden  ?  O  on-  j  verfchijn  ik  nooit ,  tenzy  ontbooden. O oo  3  Cm 
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Om  iets  voordeeiig  te  verrichten, 

ontbreekend'oorlogs-behoef  ten,  dus- 
lang  vergeefs  te  gemoed  gezien  uit 

t  vaderland.  Uit  mijn  regement 

zijn  drie  honderd  van  haer  krijgs-eed 
ontflaegen  ,  of  tot  andere  vaendels 
over-gegaen.  Zommigebenden,fterk 
anderhalf  honderd,  toenin7bc-<?/hei 
anker  lichtedcn  ,  zijn  zedert  ver- 
fmolten  tot  honderd,  binnen  twee 
maenden.  Maurïts  vergeeft ,  na  eigen 

goeddunken ,  de  krijgsambten ,  wel- 
ke in  mijn  regement  open-vallen  :  en 

leeft  diervoegen  met  't  zelve  :  dat  ik 
't  minde  gezach  niet  behoude.  Daer 
'm  Hollandby  d'  dXgzmemQ  Staetenen 
bewind-hebbers ,  (toen af-floeg , om 
de  wanorde  der  Brafilfche  oorlogs- 
tucht,  wederom  na  Brafil te  trekken) 

my  liet  gezeggen  .•  mits  behoudende 
volle  magt  over  't  oude  regement, 
met  welk  eertijds  zooveel  voordeel 

op  den  vyand  bevocht,  d'  Eigen  hand 
derStaeten  en  bewindhebbers,  dies- 

aengaende  den  raed  binnen  't  Reciffo 
vertoond,  als  onaenneemelijk  ver- 

worpen. Eindelijk ,  wat  zal  ik  ver- 
richten met  een  volk 't  geen  my  niet kent  noch  ik  ?  verzoek  dieshalven , 

ofverfchefoldaeten  uit  't  vaderland, 
of  herftelling  van  de  beloofde;  of 

verontfchuldiging  dat  niet  kon  de  uit- 
werken, of  ontflaeging  der  krijgs- 

laft.  Maunts  liet  den  brief  van  Arcif 
/ëiyj/f/geenzints  onbeantwoord.  Hy 

Antwoord  fchreefdan  aen  d'Algemeine  Staeten: Wie  kan  gelooven,  dat  ArciJJewski 

't  bed  gehouden  heeft,  die  onlanx  ter 
bruiloft ,  en  acht  mijl  buiten  't  Reciffo 
nat  dorp  Jan  Laurens  ging?  Daer  hy 
den  tijd  beter  had  befieed  ;  indien, 

volgens  plicht ,  de  wapen-huifen  en 
fterkten  bezichtigde.  De  togt  der 

toegerufte  vloot  is  hem  geenzints  on- 
bekend. En  hoe  ongegrond  de  vor- 

dere  klagten  ter  neder-geftelt  wor- 
den, wegens  't  lichten  van  volk  uit 

fijn  regement  ,  verdient  naeuwelijx 
beantwoording:  ten  zy  iemand  oor- 

deelde voor  een  veldheer  ongeoorloft 
te  wefemby  byzondere  voorvallen  de 

foldaeten  van  d'eene  plaets  te  vervoe- 
ren na  d'andere.  En  dewijl  zelf  klaegt, 

da.t  geen  hulp  benden  uit  Hollandhtt- 
waerds  komen  ;  waerom  neemt  hy 

Boek: 

hetdanqualijk  ,  indien  uit  fijn  rege- 
ment volk  word  gelicht,  daer  de  nood 

zulxvereifcht?  Vorders  behoorde  hy 
zoo  onbefchaemt  niet  te  liegen  ,  als 

of  drie  honderd  koppen  hem  ontrok- 
ken waeren .  onder  andere  vaendels 

geflooken ,  of  van  krijgs  eed  ontflae- 

gen.  Ook  belieft  het  Ar ciJJ'ewskï  on- 
trouwelijk  te  verfwijgen ,  't  getal  der 
geftorvenen  :  daer  't  blijkt  uit  de 
dood-roüen  ,  dat  zomrnige  benden 
twintig  ,  andere  dartig  ,  op  de  reis 
herwaerds ,  hebben  verlooren .  Ik 
ontken  voorts  den  krijgs  order  alhier 
verwart  te  zijn  door  eenigerley 

quaedwilligheid  ,  ftaet-zucht  of  On- 
ervarenheid. De  oorlogs  bedienin- 

gen ,  welker  vergceven  hy  oordeelt 
aen  hem  te  ftaen ,  waeren  bereeds  ver- 

geeven  eer  ArciJJewski  op  't  Reciffo 
voet  aen  't  land  zette.  En,  dewijl  cien 
toeftandvan  Brafiltzchi kende,  had 

hy  niet  behooren  zoodaenigen  vol- 
magt-brief  den  Algemeine  Staeïen  êri 
bewindhebbers  af  te  vergen  ,  gelijk 

hier  vertoont  heeft :  nadien  de  nood- 
zaekelijkheid  in  Brafil  dik  wils  vergt : 

om  iets  ter  hand  te  flaen,  't  geen  met 
een  bepaelde  laft  niet  was  o  ver-een  te 
brengen.  By  zulke  toeval  word  zoo 
zeer  niet  verandert  de  laft  der  opper- 

hoofden :  als  wel  ten  goeden  einde 

gefchikt,  na  tijds-gelegendheid.  En 
wat  meind  ArciJJewski?  Zal  hy  met 
fijn  regement  Brafil  tot  een  goede 

fbnd  brengen?  En  waerom  d'Alge- meine Staeten ,  welker  wapenen  ver: 

fchrikkelijk  voor  den  Spaenfchen  ko- 
ning gevoert  worden,  in  ditfpel ge- 

trokken ,  als  of  niet  konden  nako- 

men 't  geen  beloofden?  En  hoe  zal 
hy  vechten  met  onbekende  foldae- 

ten daerze  dagelijx  in  d'oorlog  geoef- 
fent ,  hier  af  bewijs  genoeg  geven, 
zoo  meenigmael  tegen  den  vyand 

worden  aengevoert  ?  Sijn  drieder- 
hande  verzoek  infchelijx  is  hem  toe- 
geftaen  ;  wanthykonde  wachten  na 
de  hulp-benden  uit 't  vaderland,  tot 
vervulling  van  't  vereifchte  regement: 
of  dat ,  hem  't  volk,  na  verrichting  der 
voorgenoomen  togt ,  wederom  ter 
hand  zoude  gefield  worden:  of  dat 
t'huifwaert  indien  goet  vond  vertrok. 
En  dit  laefte  is  by  eenpaerige  ftem- 

mèn 
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men  der  hoogeraedhem  ingewilligt. 
Want  waerhjk  't  werk  flond  hier  zoo 
gefchaepen  :  een  van  beide,  ik  ofhy, 
moeiten  nootwendig  Brafil  verheten. 

ski  Arcijfewski  dan  te  rugge  gekeert  ver- 
fchijnt  onverwacht  voor  d'Algemei- tïe  Staeten  en  bewind  -  hebbers  :  al- 

|«    wacr,  volgens 't  oordeel  van  zommi- 
ge,  beftraffing  verdiende  wegens  on- 
zeedigheid  tegen  Maurits  :   andere 
hadden  medelijden  met  den  man ,  als 
wiens  helden-ftukken  onder  verach- 

ting fcheenen  te  verfchuilen  ,  terwijl 
gelijk  een  onnut  werktuig  te  rugge 
gefchikt  wierd.  De  meefte  leidende 
fchuldop  de  bewindhebbers:  die  on- 

voorzichtig hem  met  hoog  gezach 
over  de  krijgs  -  zaeken  den  graeve 
Maurits,  niet  zonder  befnoeying  van 
des  zelfs  ,  oppermagt  ,  toezonden. 
Indien  eenige  wanorde  te  verbeteren 
ftond  ,  zulx  moeft  niet  Arciffewski; 
maer  Maurits  en  den  hoogen  raed 
aenbevoolenzijn.  Dufdaenige  mom 
pelingen   ftrooyden  doorgaens   uit 
dewelke  niet  geroepen  waeren ,  om 
over  dek   verhandeling  vonnis  te 
vellen,  foan  Coin  wierd  veld-marfchalk 
in  de  plaets  van  Arcijfewski.  Onder- 
tuffchen  maekten  zich  de  raedshee- 
ren  Mat  th  tas  Ce  uien ,  Ad V iaën  vander 
Dujfen ,  Joan  Gyffeling  en  Servaes  Car- 

pentier  reisvaerdig  t'huifwaerd.  Den 
negen  en  twintigfte  der  wijnmaend 
des  jaers  feftien  hondert  negen  en 
dartig,  gingenzevoor  Parayba  onder 

zeil.  Merkwaerdig  is  't  vertoog  't  geen Van  der  Dufjen  aen  de  bewindhebbers 
overleverde  :  alzoo  een  net  verhael 
behelfl  wegens  den  gantfchen  toe- 
ftand  van  Brafil ,  voor  foo  veel  tot  de 
Weft-Indifche  maetfchappy  behoort. 

t  Alle  de  landfchappen,  fchrijfthy,door 
_  de  wapenen  der  Weft-Indifche  maet- 

fchappy ,  op  den  boodem  van  Ame- 

rica,  t'ondergebragt,  worden  verdeelt 
in  fesgeweften ,  namentlijk  Seregippa, 

^  Pernambuco ,  I  tamarica  ,  Parayba ,  Rio 
Grande  en  Siara.  De  togtondernoo- 
men  by  Gyffeling  en  Sigifmund  Schuppe 
heeft  Seregippa  ontvolkt :  alzoo  d'in- 
gezeetenen  opkraemden  na  de  kuit 
todos  los  Santos.    De  Portugeefen  be- 
zaeten  eertijds  Siara  ,  fchaerfch  be- 

woonden hadden  aidaer  een  onfterke 
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fterkte.  Zedert  de  zelve  weinig  voor 
deel  toegebragr,  als  alleenlijk :  dat  nu 
en  dan  eenige  Brafiliaenen  ten  fteun 
van  de  Nederlandfche  benden  afqua- 
men.    pernambuco  ,  gelegen  tuffchen 
de  rievieren  Francifco  en  Tamarica, 
fpant  in  aengenaemheid  en  aenzien 
de  kroon  boven  de  andere  geweften. 
't  Woord  zelf  beteikent  by  de  Brafil liaenen  een  holle  rotze ,  onder  welke 
't  water  neder- ftort.  Defe  rotze  word 
gezien  dicht  by  'teiland  Tamarica. Voorts  heeft  Pernambuco  verfcheide 
havenen  :  namentlijk  de  buitenfte 
reede  voor 'tReciffo  in  volle  zee,  en 
dienvolgende  onveilig,  debinnenfte 
tegen  alle  ftormen  zeker.    Voorts 
d'uithoek  Augu/lijn,  alwaer  demond der  haven  eng  valt ,  wegens  rotzen 
gevaerlijken  de  grond  ondiep.  'tEi- land  Alexio  is  bequaem  om  fchepen tekielhaelen.  Bar  ra  Grande  vertoond 
een  ruime  inwijk  gemakkelijk  voor 
allerley  vaertuig  •  doch  moet  wijken 
voor  Cororipa.    Eindelijk  zijn  ver» 
maerd d'havenen  laragoa  en  Franco: en  onder  de  rievieren  munten  uit  lan- 
gades ,  Serinhain ,  Formofo,  Porto  Calvo, 
Camarigibi,Antonio,  MichaëUn  Fran- 

cifco. Vorders  word  Pernambuco  ver- 

deelt in  fes  gerechts  banken  :  d'eerfte 
en    oudfte  Igarazu  ,  de  tweede  en 
grootfte  Olinda  ,  de  darde  Serinhain, 
de  vierde  Porto  Calvo ,  de  vijfde  d'Ala- 
goas  en  fefte  no  Francifco  fcheidpael van  Pernambuco  ten  zuiden.    Defe 
landvoogdyfchap  telt  ook  vijf  (leden, 
Garazu  ,  Olinda  ,  Maurits-flad ,  waer 
onder  ook  behoord  'tReciffo  ,  Bella Pojuca  en  Formofa.    De  vlekken  Mo- 
ribeca,  fan  Laurens  ,  Antonio,  Amaro 
en  andere ,  wijken  voor  geen  kleine 
Heden,    't  Land  rijft  doorgaens  met 
gebergt  :  is  byzonder  vruchtbaer  in 
de  valleyen  enlanxderievieren.  De 
valleyen  brengen  de  meefte  zuiker 
voo'rt.   Van  honderd  een  en  twintig zuiker-moolens  ftaet  een  groot  getal 
ftil,  by  gebrek  wan  Negers.  Aen  Per- 

nambuco volgt  Tamarica,  welk  Hechts 
een  ftad  en  haven ,  en  drie  en  twintig 
zuiker-moolens  heeft ;  dochdartiee 
alleen  worden  bearbeid.    Dit  eiland 
draegt  ongemein  fch  o  on  e  druiven  en 
meloenen  :  anderzims  leid  het  ten 

groo- 

*  .  f 
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grooten  deelewoeft  wegens  de  mie- ren. 'tGeweft  Parayba  houd  diebe- 

naeming  na  derievier,  diep  en  zon- 
der ongemak.  Hier  gaen  achtien  zui- ker  moolens,  twee  ftaen  ftille.  De 

landvoogdyfchap  Rio  Grande  ver- 
toond 'tftedeken  Puntal  welker  ge- 

bouwen in  den  oorlog  over  hoop  zijn 
gefmeeten.  Den  inwoonders  wierd 
vergund  eenandre  ftadteitichtenop 

vruchtbaerder  grond,  't  Gewed  ron- 
dom piagt  eertijds  buiten  gemein  vee- 

rijk te  zijn ;  doch  is ,  zeden  den  oor- 

log lullenen  d' Hollanders  en  Portugee- 
Jen,  niet  alleen  van  vee  berooft  ;maer 
ook  ten  grooten  deeie  oatyolkt.  De 
rievier  ,  die  't  flot-  Ceulen  bcfpoelt, 
verfchaft  een  veilige  en  gemakkelij- 

ke reede  voor  allerley  vaertuig.  Dek 
landvooadyfehap  Rio  Grande  heeft 
Hechts  twee  zuiker-moolens ,  welker 
een  vervallen  is.  Zulx  geheel  Brafil, 
zoo  verre  onder  de  Weft-lndifche 

maetfehappy  behoort ,  honderd  en 
feftig  zuiker-moolens  telt ,  die  alle 
gaen:  behalvenfes  en  veertig,  waer 
aen  jaerlijx  gearbeid  word  ,  om  te 
herftellen.Men  kan  naeuwelijx  over- 

dag maeken,  hoe  veelzuikers  teza- 
men uitleveren:  alzoo  na  de  verfchei- 

dendheid  der  jaergetijden  ,  als  ook 
de  min  of  meer  vruchtbaere  gronden, 

'teen  jaer  en  d'eene  plaets  meer  of 

min  als  d'andere  geeft,  d'  Ingezeete- 
nen  worden  verdeelt  in  vrye  en  (ke- 

ven. Deflaeven  2.i)n'AfricaenJche  Ne- 
gers of  Tapuyers  :  de  vrye  Nederlan- 

landers ,  Portugeefen  of  Brafiliaenen. 
De  Nederlanders  trekken  zoudy  ,  of 

leven  op  haer  zelf,  buiten  dienft  der 
Welt  ■  Indifche  maetfehappy.  Defe 

quamen  zoodaenige  herwaerds  ,  of 
wierden  alhier  ontflaegen  van  den 

krijgs-eed  en  andere  bedieningen:  be- 
reidwillig nochtans  des  noods  goed 

en  bloed  voor  de  bevochte  vryheid 

op  te  zetten  ,  entevoetoftepaerdte 
dienen.  Die  uit  Nederland  als  vrye 

luiden  na  't  5n?///overfcheepten  dry- 
ven koophandel,  of  ftaen  ten  dienft 

der  handelaers,  of  bekleeden  een  ge- 
ringer ftaet :  hoedaenige  herbergiers, 

voorkoopers  en  "allerley  ambachts- 
mannen. Zommige.te  metsverrijkt» 

draegen  een  aenpart  in  de  zuiker- 

moolens  :  andere  levenby  den  land- 

bouw.  Door  dufdaenig  volk  is'/ Re-  * 

ciffo  vol  huifen  gepropt  en  dicht  be-  ™ woont :  de  huifen  beloopen  een  zeer 

hooge  prijs  in  huur  en  koop.    Wes- 
halven  Maurits  geraedzaem  vond  op 

't  leedige  eiland  Antonio  Vaez  erven  af 
te  fteeken  ,  die  voor  groot  geld  aen 
den  man  gingen.    Zulx  eerlang  een  1 
nieuwe  ftad  van  Maurits  haer  benae-  m 

ming ontleende,  rondom  metfterke 
bolwerken  beflooten.    Ja,  onaenge- 

zien  't  gerucht  der  fwaere  Spaenfche 
vloot  den  moed  der  bouwers  eenig- 
zints  deedflabakken,  is  echter  Mau- 
rits-flad  in  zoo  beduchte  tijd  tot  de 
fterkte  Frederik  Henrik  uitgeleid  :  en 
een  aenzienelijke  brugge  geflaegen 
over  de  ftroom  Biberibi,  waer  lanx uit 

V  Recijjo  gegaen  word  na  Antonio  Vaez. 
Menkonde  herwaerds  geenbequae- 
mer  menfehen  afvaerdigen  ,  dan  am- 

bachts-gaften  :  als  dewelke  hier  rij-, 
keiijk  aen  de  koft  geraeken ,  dewijl 

een  dag-loon  van  vier ,  vijf  en  fes  gul- 
den trekken.     Den  fwaeren  arbeid 

in  de  zuiker-  moolens  ftaet  geen  land- 
aerd  als  de  Negers  uit.  Doch  de  Por- 
tugeefen  hebben  zich  alhier  voor  lang 

nedergeflaegen  ,  of  zijn  onlanx  over- 
gefcheept  uit  Nederland,  meeft  Iooden. 
Defe  woonen  ten  grooten  deele  op  t 

't  Recijfo  :  en  doen  haer  uiterfte  beft ,  È 
om  den  handel  te  markt  tè  zetten. 

Zy  bezitten  verfcheide  zuiker-moo- 
lens: worden  door  fchrik  bedwongen: 

leggen  enkelijk  op  winft  toe,  by  al- 
lerley wegen  :  bedekken  haer  haer  en 

gierigheid :  en  zijn  heimelijke  vyan- den  der  Hollandfche  landaerd.    De  Br, 

Brafiliaenen  oude  inwoonders  leven  M 

afgezondert  van  andere  volkeren  in  n,g haer  dorpen:bewoonenftroo  hutten, 

langwerpig  gecimmert.  Veertig  ofvijf- 
tig  behelpen  zich  onder  een  dak:  flae- 
pen  op  gebreyde  hangmatten:  achten 
geen  huisraet  als  netten  en  kalabaf- 
fen  ,  d'eerfte  tot  de  viiTchery,  d'ande- 

re om  te  drinken.   Rondom  d'hutren 
plant   ieder   mandioca  en  Brafilfche 
boonen.    Wanneer  niet  ten  oorlog 
trekken  brengen  veeltijd  door  op  de 

jagr;  doch  de  meefte  in  luyeleedig- 
heid.   Zy  houden  meer  van  wilde 
vruchten ,  alsgezaeyde :  fw eigen  dag 

en 
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cn  nacht:  maeken  haer  drank  uit  de 

gekaeuwde  wortel  mandioca  of  d'ap- 
pelen  tajovis :  zijn  nergens  voor  be- 

kommert ,  als  voor  drank  en  ly  waed : 

van  't  ly  waed  ftellenze  hembden  toe 
voor  haer  vrouwen  ,   en  voor  zich 
fchorten  ,  om  de  mannelijkheid  te 

dekken.   Zy  zouden  geen  geldach- 
ten ,   ten  zy  voor  geld  Spaenfche 

of  brandewijn  bequaemen .   Indien  | 
geen  toezegging  van  loon  hebben, 
willen  niet  aen  den  arbeid  :  ander- 
zints  ontzien  geen  moeyte.   Over 

ieder  dorp  ,  ja  huis  ,  ftaet  een  ge- 
zach- hebber  ,  wien   vry willig   ge- 
hoorzaemen.     Nevens   dit   opper- 

hoofd is  ook  een  Hollander  ,  die  de 

traege  aenprikkelt ,  en  zorge  draegt : 
dat  haer  de   meefters   der  zuiker- 
moolens  geen  ongelijk  doen.    Zy 
verh uuren  zich  nooit  langer  ,   dan 
twintig  dagen:  en  willen  loongenie- 

t  ten  voor  't  voltrokken  werk :  worden 
meeft gebruikt ,  om  hout  te  kappen 
voor  de  zuiker-keetels.    Doch ,  we- 

gens fchaersheid  der  Negers ,  moeten 
ook  zomwijl  ander  werk  doen:  waer- 

om  veeltijds  zich  weg-pakken  :  ge- 
lijk ook  als  ten  oorlog  dienen  zul- 

len.   Men  kan  haer  naeuwelijx  on- 
der krijgs-tucht  bedwingen.  Om  een 

lichte  oorzaek  loopenze  buiten  ge- 
lid. Den  vluchtende  zittenze  gefwind 

op  de  hielen  ,  en  verfchoonen  nie- 
mands  ïeven.    Omtrend  den  gods- 
dienft  blij  venze  dom  en  nalaetig.  Wei- 

nige hebben  van  de  Roomfche  prie- 

fters  geleerd  't  Gebed  onfes  Heere  en 
detwaelfgeloofs-puntën.   De  predi- 

kant Davil  heeft  de  Brafiliaenfche 

fpraek  geleert :  verfcheide  heidenen 

tot  kennis   van  't  chriftendom  ge- 
bragt :   en  in  haer  dorpen  gedoopt. 
De  dorpen  Alagoa,  Una,  Mkhaël,  Goya- 
na ,  Parayba  en  rio  Grande  leveren  wei- 

nig minder  als  twee  duizend  gewae- 
pende  mannen  uit ,  beha! ven  de  vrou- 

wen en  kinderen,  gewend  ten  ftrijd 
met  de  mannen  te  trekken  ,  welker 
getal  ruim  driemael  grooter  is.    De 
Brafiliaenfche  flaeven  zijn  by  dePor- 
iugeefen  voor  ettelijke  jaeren  van  de 
Tapuyers  opgekocht ,  of  tot  flaeven 
gémaekt :  ter  oorzaek  Boudewijn  Hen- 

riks zoon ,  in  d'  inwijk  Trahifon  geland, 
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met  de  wapenen  byfprongen.  Doch 
hebbenzedert  wederom  vryheid  uit 
de  Portugeefche  dienftbaerheid  be- 
koomen.  dAngolafche  flaeven  mo- 

gen boven  andere  tegen  bloedige  ar- 
beid. Debrafilicn-hout-boomenwaf-  Braflien. 

fchen  doorgaens  tien  of  twaelf  mijlen  ££"*"; 
landwaerd  ,  niet  met  gantfche  bof- 
fchaedjen  ;   maer  ondee  ander  ge- 
boomt  hier  en  daer  verfpreyd.   De 
Negers  ,  wanneer  de  zuiker-moolens 
ftil  ftaen ,  befteeden  haer  tijd ,  om  de 
witte  baft,  drie  vingeren  dik  en  rouw, 
af  te  fchilien.    De  boom  zelf  draegt 
donker -groene  bladeren  ,  klein  en 
fleekelig  aen  't  einde  ,  hangende  by 
dunne  fteeltjens ;  doch  krijgt  geen 
bloeyzem  of  vrucht:  zet  voort  uk  de 

wortels,   't  Oofoabrugs  ly  waed  ftaet 
in  groote  achting  by  de  Brafeliaenen, 
gelijk  ook  veelverviglaeken,  kooper, 
tinne ,  wijn  ,  bier ,  boier ,  kaes ,  meel , 
ftokvifch,  fpek,  gerookt  vleefch  en 
ham.  Maurits  draegt  byzonderezorg 

voor  degemeine  welftand.  De  hoo-  Heogeraed 

ge  raed,die  eertijds  beflond  uit  negen, cp  '* Re"^ is  door  de  dood  van  Hoogeveen  en 
't  vertrek  van  Jeart  Bodecher  tot  zeven 
vermindert:  dele  zijn  Elias  Herkmans, 
Nomnm  Olfardszoon  ,    B alt h afar  van 
Voorde ,  Peter  Mortamer  ,  Gijsbrecht 
Witte  ,    Peter  Ras  en  Daniël  Albarts 
zoon.  Doch  Ras  leid  voor  opperhoofd 
tot  Porto  Calvo  en  Serinhain :  Olfards 

-zoon  over  delandvoogdylchap  Fran- 
cifco  en  Alagoas :  Mortamer  op  Tama- 
rica:  en  Albertszoon  binnen  Parayba. 
Herkmans  en  Voorde  bezorgen  de  ge- 
meine  fchat  kift  :  weshalven  de  ge- 
richts-bank  niet  konnen  waernee- 

men:  zulx  noodwendig  meer  raeds- 
heeren  vereifcht  worden.    Tot  duf- 

daenige  waerdigheid  zouden  bequae- 
melijk  gevordert  zijn  de  reekenmee- 
fter  Jacob  Alrich  ,  d'  artz  Wilhem  Pifo 
en  Theodojius  Kaifar.   De  bediening  Tredikanten 

der  kerk  op  7  Reciffo  ftaet  aen  Frederik  in  Br^1  '' Cajfelerus  ,   peter  Landman  en  d'  hof- 
prediker  Francifcus  Plante.    Binnen 
Olinda  en  op  de  Brafiliaenfche  dorpen 
prediken  loachim  Soller  en  Ioan  polhem 
in  de  Franfche  en  Portugeefche  tael ; 
David  Dorijlaer  in  de  Brafiliaenfche 

en  Portugeefche.  Vorders  verkondi- 

gen 'teuangeiium  Cornelis  Poel  aen 

P  p  p  d'in- 



q.%2  Derde 
d'inwoonders  van  Tamarka ,  loan 

Stctyn  op  d'uithoek  Auguftyn  ,  in 
Serïnhaïn  loan  Eduardszoon,  en  bin- 

nen Parayha  Samuel  Rathelar.  Porto 

Calvo,  Openeda,  d'uithoek  Antonïo-, 
Capigoarïhe  en  Gujana  belijden  haer 
rnetzieken-troollers  niet  buiten  ver 

w?jt  der  Portugeejen  :  te  laft  leggen- 
de als  of  zonder  gods-dienft  leef- 

den ,  dewijl  geen  predikanten  heb- 
ben ."  De  paepiften  plegen  haer  gods- 

Faepifienen  dienft  aldaer  opentiijk.  De  geefteli;k- 
%*"*  heid  word  verdeelt  in  priefters  of 
Tr^.rifcae.  monniken  .  De  monniken  beftaen 
newcar  uk  Francifcaenen ,  Carmelieten  enBe- 

nelitiyners'  nediclyners  .  De  Francifcaenen  ,  ver- re de  fterkfte ,  bewoonen  fes  prach- 
tige kloofters  :  anderzints  hebben 

geen  eigen  gronden  of  inkomften  : 
leven  by  't  geen  dagelijx  gegeven 
word.  Haer  kloofters  ftaen  binnen 

Frediriks  fiad ',  Iguaraca,  Olinda,  Po- 
juca  ,  Serinhain  en  op  Antonïo  Vaez. 
Doch  de  Carmelieten  hebben  drie  g-e- 
ftichten  tot  Parayha  ,  en  zoo  veel 
binnen  Fredrik  llad  en  Olinda  :  ko- 

men rijkelijk  toe  met  't  geen  van  de 
landbouw  ,  huifen  en  uiterfte  wille 
der  dervende  trekken.  De  Benedïtly  J 
tien  hoewel  flechts  twee  kloofters  be- 

zitten ,  een  binnen  Frederik-Jiad  en 
een  ander  tot  Olinda,  hebben  onder- 
tuflehende  meefte  inkomften  uit  de 

zuiker-moolen  Majureppa ,  lande- 

ryen  rondom  Parayha,  't  vee  en  zui- ker  ried  velden.  Tot  de  bekeering 

der  Portugeefen  is  weinig  kans  :  al- 
zo o  zeer  vaft  kleeven  aen  haerer 

Roomfche  overleeveringen.  V  Re- 
ciffo ,  de  ftoel  des  oorlogs ,  heeft 
twee  hoorn- werken  na  de  kant  van 

Olinda:  'teerfte  uit  fteen  opgemet- 
zelt  ,  befchermt  d' haven  met  ze- 

ven metaele  halve  kortou wen  :  't  an- 
der leid  tegen  de  rievier  Biherihi ,  en 

draegt  vijf  metaele  en  twee  yzere 
Hukken .  V  Reciffo  heeft  rondom 

een  flerke  heining  in  gefchikte  or- 

de ,  om  't  gefchut  voordeelig  te  lof- 
fen.  By  het  kruid-huis  ftaen  twee 
ftorm  katten ,  van  gefchut  voorzien. 
Op  de  ftrand  na  Olinda  leid  recht 
over  de  mond  der  haven  het  fteene 

üotfant  Joris  op  een  hoogte,  fterk 

wegens  een  marmer  bolwerk  en  dar- 

raj- 

Befchrij- ving  van V  Raiffo : 

Ö  O    E    K  : 

tien  yzere  ftukken.  't  Water  (lot, 
rond  gebout,  rijft  uit  de  zee,  en  be- 

flaet't  uiterfte  des  iteene  rifs,  alwaer 
d'Oceaen  een  opening  vind  ,  door 
weikdefchepenin  enuitvaeren,  die 

't  Reciffo  af  en  aen  doen.  De  fterkte 
Bruin  heeft  vier  punten,  zeven  me- 

taele ftukken  en  rondom  ftorm-pae- 
len.  Weinig  verder  vertoont  zich  de 
reduit  juffrouw  Bruin,  voorzien  van 
twee  koopere  ftukken.  Men  is  bezig 

met  herftellen  van  de  zuidelijke  ve- 
iling voor  twintig  bezetteSingen :  ten 

einde  de  burgers  binnen  Olinda  her- 
waerds  een  veilige  hertred  mogten 
nemen ,  by  overval  van  ftroopers. 
't  Slot  fVaerdenhurg,  voorde  mond 
der  rievier  Capïharihi ,  in  de  ruime 
boezem  welke  Biherihi  maekt ,  ver- 

toont drie  punten,  hoewel  vierkan- 

tig opgeworpen  is :  ter  oorzaek'tvier- de  bolwerk  tegen  over  Antonïo  Vaez 
niet  kan  vol-trokken  worden  ,  alzoo  , 

d'  aer  de  geduurig  wegzinkt.  De  fterk- 
te Erneflus  beflaet  de  noorder  zijde 

van  Maurits-flad  op  'teiland  Antonïo  va 
Vaez.  Aen  de  kant  der  fterkte  legt 

Maurits-Jladoipen:  welke  ten  zuiden 
'tflot  Frederik  Henrikhcth ,  met  vijf 

punten  en  eendubbeld  hoorn-werk; 
veiliger  tegen  vyandlijke  indruk  ; 

dewijl  't  land  rondom  by  vloed  onder 
loopt.  Op  't  hoornwerk  ftaen  acht metaele  ftukken .  De  vier  reduiten 

lanx  de  ftroom  Capiharïhi  zijn  verval- 
len. De  vierkantige  vefting  Prins 

Wdhem  beflaet  een  laege  grond ,  niet 

verre  van  de  rievier  Afogudos.  't  Ver- toond vier  bolwerken:  leid  beflooten 

binnen  een  diepe  graft  en  fterke 
ftormpaelen.  De  kerk  fteekt  boven 
d'andere  huifen  van  'tflot  uit.  Men 
kan  hier  Olinda  zien.  Doch  Maurits- 
flad  doed  haer  vermaekelijk  op  lanx 
de  rievier  Biherihi ,  en  word  achter 

befpoelt  door  de  ftroom  Capïharihi. 
't  Hof  der  graeve  Maurits  verheft  te- 

gen over  V  Reciffo  op  den  oever  van Biherihi  twee  verheevene  toorns, 

midden  uit  aengenaeme  tuinen.  Bui- 
ten 'tflot  Erneflus  ontmoet  men  een 

potte  bakkery ,  en  ter  ander  kant  on- der de  fterkte  Frederik  Henrik  zeven 

water -putten  en  ettelijke  moeraf- 
fchen.    Binnen  een  roer-fchoot  van 

F  rede- 



















Frederik  Henrik  aen  de  water-kant 
ftaet  een  fleene  ftorm-kat,  dicht by 
een  entery.  Voorts  is  Maurits-ftad 
aenzienelijk  door  een  ruime  timmer- 
werf ,  prachtig  wapenhuis,  Franfche 
kerkenftadhuis.  De  gebouwen  zijn 
hier  doorgaens  zoo  hoog  niet  als  op 
\t  Reciffo :  daer  ze  meeft  met  drie  ver- 

diepingen rijfen,ter  oorzaek  de  grond 
buiten  gemern  koftelijk  valt.  't  Paleis 
der  hooge  raed  en  de  nieuwe  waeg 
worden  gereekent  onder  de  voor- 
naemlte  geftichten  van  7  Recijfo.  De 
fterkte  Oranje,aen  de  zuidelijke  mond 
derhaeven,  heeft,  wegens  drooge 
graften,  een  hecht  ftaekctfel,  vier 
punten  en  twaelf  (tukken  gefchut.  De 
bolwerken  rondom  de  kerk  en  ten 
beukery  voor  de  haven  verftrekt 

.  Schuppenjlad  tot  beveiliging  tegen  de 
Portugeefen.  De  beukery  is  voorzien 
van  negen  yzere  en  twee  metaele 
flukken.  Aen  de  noorder  ingang  der 
hae  ven  ftaet  een  toorn  met  drie  ftuk- 
ken.  Devaftigheid  Margareta fchiet 
uit  veertien  metaele  en  twee  en  veer- 

tig yzere  ftukken.  Reftinga,  rondom 
bezet  van  ftormpaelen,  rijft  aen  een 
zandpunt  middenweegs  der  rievier. 
'tSiot  A»tonio,  ten  meerderen  deel 
van  de  zee  weg-gefpoelt,  behoud 
niet  dan  een  toorn,  veilig  genoeg  te- 

gen aenloop.'t  Francifcaener-kloofter met  een  muur  en  aerde  wal  verftrekt 

Frederik-ftad  voor  een  flot  :  te  geru- 
fter  wegens  d'halve  maenen ,  graften, heiningen  en  een  ftormkat  aen  de 
mond  der  haeven.  De  vaftevefting 
Ceulen  leid  tegen  de  zee.  Dit  zijn  de 
fterkten  van  'tNoorderBrafil.  Ten 
zuiden  desReciffo  vertoont  zich  d'uit- 
hoek  Auguflijn  :  alwaer  de  fterkten 
wan  der  Dujjen  en  Domburg  en  een 
fteene  beukery  d'  haven  veiligen . 
Porto  Calvo  word  verdeedigt  door 
een  [dot  ,  op  een  fteile  heuvel 
veertig  voeten  hoog  gebouwt.  De 
fterkte  Maurits  heeft  gebied  over 
't  veer  van  rio  Francifco  :  't  beflaet 
den  kruin  van  een  berg  ,  niet  min 
verheeven  als  fteil ,  met  vijf  bol- 

werken. De  benedenfte  vlakte  word 
door  de  rievier  by  de  zoomermaen- 
den  onder  water  gezet.  De  wapen- 
huifen  zijn  fchaeiich  voorzien  :  en 
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'mdien  niet  haeftclijk  toevoer  komt,  e]is»t& ftaet  te  beduchten  ,   dat  een  groo-ÖT 
te  hongersnood  veel  .'onheil  zal  ver- 
oorzaeken  ,  gelijk  bereeds  veroor- 
zaekt.   Men  moet  het  de  flaphar- 
tige  nalaetigheid  des  vyands  dank 
weten ,  dat  niet  meer  onheil  getreft 
heeft.  De  krijgsbenden  leggen  ver-  Krijgs-aagt 
deelt  in  de  fterkten  of  op  de  dorpen-  derfeder; 
+*~      •     J      l  1     \      /n  *  .        landers  hoe ten  einde  beter  aen  de  koft  zouden  fierken  hoe* 

geraeken  :  d'aenkomft  der  geduchte  <***/«*• 
Spaenfche  vloot  mogten  vvaernee-  "'" men  :  en  allevyandlijke  indruk  flui- 

ten. Maurits-Jlot  heeft  vijf  honderd 
en  veertig  bezettelingen.  d  Alagoas 
tweehonderd  drie  en  negentig,  £>- 
marigibaen  Porto  Calvo  vier  honderd 
en  tachentig ,  Serinhain  acht  te  half 
honderd,  pojuca vijfenzeventig,  de 
moolen  Panterra  zeven  en  negentig, 
d' uithoek  Antonio  twee  honderd  en 
veertig ,  't  flot  vander  Dujjen  honderd 
en  zeventig  :  gelijk  getal  leid  binnen 
Amaro  en  Aïorrfeca.  Vorders  houden 
in  't  dorp  fan  Laurens  vier  honderd 
tweeen  twintig  ibldaeten  huis  :  bin- 

nen de  fterkte  prins  fTilhemtwee  hon- 
derd drie  en  feftig.  Frederik  Henrik 

teld  twee  honderd  en  dartig :  Ernejlus 
jchans  honderd  en  tachentig :  't  Recif- 

fo twee  honderd  zeven  en  zeventig  : 
'tflot  Bruin  honderd  vijfentwintig: Olinda  honderd  drie  en  negentig: 
lguaraza  drie  en  negentig:0/vw»/>  hon- 

derd twee  en  tachentig :  Gojana  hon- 
derd vijf  en  feftig :  Frederik-fladhon- 

derd  en  een  :  de  veiling  Margareta 
driehonderden  feftig :  't  flot  Ceulen 
acht  en  tachentig.  Óp  Antonio  Vaez 
leid  de  lijf-bende  van  Maurits.  Siara 
wordtoebetrouwt  aen  veertig  krijgs- 

knechten. Zulx  de  gantfche  magt  be- 
flaet in  fes  duizend  ,  honderd  en 

tachentig  krijgsknechten  :  te  fwak 
getal ,  om  den  vyand  te  water  of  te 
land  afbreuk  te  doen.  Ja  indien  hy 
onlanxmoeds genoeg  had,  't  zoude 
flecht  zijn  afgeloopen  met  de  ftand 
der  Weft-Indifche  maetfehappy  in 
Brafil;  want  de  Spaenfch  e  vloot,  on- 
lanx  voor  Cadiz  afgeftooken  ,  voer- 

de drie  duizend  koppen  ,  behalven 
zeven  honderd  uit  Salvador  gelicht. 
De  graef  Bagnola  ftond  reis-vaerdig, 
om  de  vlootelingen,  hy  te  ipringen 

Ppp  2,  met 
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met  twee  duizend  Portugeefen  en 
duizend  Brafiliaenen  :  en  had  hoop  , 

dat  gelijk  getal  hem  zoude  toeval- 
len uit  Parayba  ,  Pernambuco  ,  Se- 

regippa,  Itamarka,  rio  Grande  va  Sia- ra,  tegen  eed  aen  den  hoogen  raed  op 

'tRedffogedaen.  -Doch  deSpaenfche 
vloot,  binnen  de  bogt  todos  los  Santos 

geloopen ,  heeft  als  noch  wemig  an- 
ders verricht  :  dan  dat  ettelijke  ben- 

den landvvaerd  flroopen  op  deBrafi- 
liaenfche  dorpen.  Vorders  doen  de 

Mulaeten  en  Negers  allenthalven  gro- 
te fchaede  :  te  meer  nadien  door  be- 

dekte wegen  af  en  aen  trekken :  zulx 
naeuwelijx  konnen  nagdpeurt  wor- 

den. De  meefle  fchepen  quaelijk  ge- 
field konnen  quaelijk  zeebouwen. 

De  krijgsknechten  loopen  tot  fchan 
de  ontbloot :  zulx  kleeding  ten  hoog- 
ilen  noodig  is.  Niet  flaet  meerder  in 

de  weg  als  de  flad  Salvador,  die  't  plat- 
te land  in  een  geduurige  waepen- 

kreet  houd  ,  en  d'Oceaen  met  roof- 
fchepen  onveilig.  Vijf  duizend  man 
waeren  noodig  :  om  dit  roofnefl  te 
vermeefleren.  Achtien  zeilen  ,  en 

even  zoo  veel  jagten ,  dienden  her- 
waerds  over  te  komen ,  behalven  al- 
lerley  klein  vaertuig.  De  gemeine 
fchatkifl  is  diervoegenten  achteren : 

dat  naeuwelijx  iemand betaeling  ont- 
fangt.  De  meeflers  van  de  zuiker- 
moolens  willen  geen  zuiker  leveren, 

dan  voor  gereed  geld  :  alzoo  te  ge- 
moed zien  een  verhuifing  der  Neder- 

landers. Dit  verhael  van  den  Brafil- 
fche  toefland  is  Schriftelijk  ter  hand 

gefield  aen  d'Algemeine  Staeten  en 
Bewindhebbers  by  Van  der  Dujfen. 
Maer  Maurits  maekte  de  leedige 

gcond  voor  Ernejim-fchans  op  Anto- 
nio Vaez  tot  een  vermaekelijke  hof, 

lanx  derievier  Biberibi.  De  buitenfte 
vmg  van     cjnp-el  vertoonde  een  dubbelde  dreeft 
den  hof  en  o  - 

't  paleis  cocosboomen  :  enDellootaend'eene 
rryèurg.  kant  een  vy  ver  vol  allerley  vifch  :  te- 

gen welke  een  tweede  vy  ver  lag ,  die 
rondom  een  konijn -berg  vloeyde. 
Ter  zijde  af  flond  een  kaetsbaen,  en 
nevens  de  zelve  een  bloemhof ,  kon- 
fligin  ronde  beddekens  verdeelt.  De 
wonderlijke  boomen  bakhovens  be- 
floegen  gefchikter  orde  een  langwer- 

pig vierkant  perk  :  welk  eindigde  te- 

Befcbr-f ving  van 
den  hof  en 

B  o  e  x  : 

gen  een  groot  hoenderkot.  Na  de 
rievier  toe  vertoonde  haer  eenkofle- 

lijke  paerde-flal :  aen  wiens  zijde  een 
bieekveld  en  warmoes-tuin  gezien 
wierden.  Voorts  was  defe  hof  aen- 

zienelijk  door  een  ruim  vak  vol  oran- 
je-boomen  ,  een  galdery  van  wijn- 
gaerden  ,  die  om  de  drie  maenden 
rijpe  druiven  droegen  ,  een  luflige 
entery  ,  heiningen  van  gevlochte  li- 

moen boomen.  Ter  ander  kant  van 

't  paleis  Iryburg  flond  op  d'uiterfle hoek  een  fpeelhuisje ,  een  galdery 

pronkende  met  granaet-appelen,  een 

vak  vol  vygeboomen  en  een  citroen- 
heining. Achter  't  paleis  lag  eenvy- 

ver  ,  en  in  de  zelve  twee  verblijf- 

plaetfen  voorde  fwaenen.  't  Duiven- huis  verhief  zich  dicht  onder  Erne- 

fltts-Jchans  :  al  waer  de  Negers  de  paer- 
den  gaede  floegen.  Een  fchoone  put 
verfchafte  den  paerden  water.  Voor 

'tpaleis  Hak  een  fteeneftormkathal- 
vemaensgevvijsinde  rievier. 't  Paleis zelf  verhief  twee  toornen  ,  welker 
een  ten  baek  in  zee  verflrekte.  Mau- 

rits leide  voorts  fijn  nieuwe  flad  uit 
tot  de  flerkte  Frederik  Henrik  :  ver- 

deelde de  grond  vol  moerafTchen  tot 
burgwallen  :  en  floeg  een  brug  over 

derievier  Eiber ibi,  tuffchen  't  Reciffo 
en  Maurits-frad ,  en  een  andere  over 

de  ftroom  Capivaribi  tufïèhen  Mau- 
rits-ftad  en  't  vafle  land.  Ten  tijden 
als  Albuquerque ,  uit  naem  derSpaen- 
fche koning,  Brajü  beflierde,  islang 

en  breed  gezïntwifl  onder  de  Portu- 
geejen  :  of  niet  dienflig  was  de  flad 

Olinda  te  verheten  :  d'ingezeetenen 
na  V  Reciffo  te  doen  verhuifen  :  en 

't  Redffödooreen  brugge  vafl  te  hech- 
ten aen  't  eiland  Antonio  Vaez  :  alzoo 

defe  plaetfen  onwinnelijk  ,  en  voor 
de  fchepen  vrybequaemer  lagen,  als 
Olinda.  Doch  dewijl  d' Hollanders  haer 
fchielijk  over  den  hals  quamen ,  bleef 
'teenen'tanderfleeken.  Ma.ev  Mau- 
rits  befleede  de  brugge  over  de  rie- 

vier Biberibi  ,  tuiïchen  't  Reciffo  en 
Antonio  Vaez,  voor  twee  honderden 

veertigduizend  guldens.  De  bouw- 
meefter  had  nu  vijftien  fleene  flijlen 

uit  de  grond  opgehaelt :  wanneer  in 
de  diepte  der  ftroom  ,  van  Antonio 

Vaez  afgenaedert ,  begonde  te  wan- 

hoo- 

wond 

brug 

Eiber 
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pen  aen  de  voltrekking  des  vverks.  jfchen,  terwijl  gevreeft  wierd  ,  dat  vmsvoot 

teroorzaek  de  grond  fchuilde  onder  deSpaenfche  vloot  uit  d'inwijk  todos  f ^t"*™- , 
hoogwater,  en  de  vloed  zeer  gewei-  \/os Santos  ergens  een  gewigtige  toeleg  ev  °n 
digftroomde.  Die  huifen  op  't  Reciffo  ter  hand  mogt  flaen,  hield  Maurïts 
bezaeten  ,  riepen  eenftemmelijk :  f  een  waekende  oog:  herftelde  alle 
men  floeg  een  werk  ter  hand ,  welk  verval  van  veilingen  :  werfde  nieuw 
de  menfchelijke  kracht  te  boven  volk  :  vaerdigdeeenige  zeilen  af,  om 
ging  :  en  had  ondertiuTchen  nu  meer  tepafTenopdevlooten,diedenvyand 
dan  een  tonne  gouds  aen  vijftien  ftij-  toeyoer  bragten  uit  de  Zilverjtroom 

Ie n  onnut  gefpilt.  Zulk  verwijt  wierd  enlanuarius  :  verbood 't  verfcheepert 
teheevigeropyto«rittfchoudersge-  van  levensmiddelen;  moedigde  de 
leid  :  dewijl  d'eigenaers  van  huifen  Brafiliaenfche  opper  -  hoofden  ten 
op  't  Reciffo  vreefden  :  dat  veele  na  >  flrijd  tegen  de  Portugeejche  :  en  be- 
't  vermaekelijke  eiland  Antonïo  Vaez  noodzaekte  alle  de  meefters  derzui- 
zoudenverhuifen,  wanneer  de  brug  kermoolens  tot  het  planten  van  meer 
fijn  volle  beflag  kreeg:  by  welke  voor-  mandioca  :  ten  einde  de  lijftocht  rui- 

val  d'  huifen  van  't  Reciffo  tot  een  mer  mogt  omkomen.  De  vyand,  met Jaeger  prijs  (tonden  te  vervallen,  f  twaelf  honderd  man  over  de  rievier 
Doch  Maurits  achte  fijner  fchande  j  /Vvmv/cö  gerukt,wierd  eerlang  gefluit 
te  gedyen:  indien  de  brug  ten  halven  door  d'overfte  Donker.  Doch  na  dat 
bleef  fteeken.  Hy  hakt  dan  op  ei-  deSpaenfche  vloot  een  vol  jaer  voor 
gen  koften  harde  balken,  veertig  en  J  Salvador  ten  anker  bleef ,  zonderee- 

vijftig voet  lang  ,  die  de  verrotting  jj  nige  verrichting  :  (ter  oorzaek  flijf 
verduurden   ,    en    heydze    in    de  (  drie  duizend  man  lanx  d'Africaen- 
grond,  zommige  recht  en  andere 
fchuin  tegen  de  ftroom.  Binnen  twee 

maenden  is  't  werk  ten  einde  ge 
bragt.  Ten  eerften  dag  ging  zoo 
Veel  volk  over  de  nieuwe-brug :  dat 
de  tol  uitmaekte  fes  honderd  en  twin- 

tig gulden  :  enjaerlijx  verpacht  wierd 

fche  kuit  door  befrnettelijke  ziekte 
fneuvelden :  zulx  op  hulpbenden  van 
aller  wegen  wachte)  ging  eindelijk, 
den  negentiende  der  flachtmaend  des  _ 

jaersfeftien  honderd  negen  en  dartig,  z-eili 
onder  zeil,  bemand  met  feftien  dui- 

zend koppen  ,  verdeelt  over  zeven 

voor  acht  en  twintig  duizend  gul-  en  tachentig  fchepen  ,  onder  welke 
dens:  een  burger  betaelde  voorover- 1  dartig  fwaere  galjoenen.  Ferdinand 

gaen  twee  ftuivers  ,  een  foldaet  en  Majcarenhas graej 'van  Torre  voerde  de 
Neger  een  5  doch  een  ruiter  vier ,  en  hooglte  vlagge  op  't  fchip  Domingo  en 
een  ofte- karre  zeven.  Zedert  bouw-j  feftig  metaele  ftukken  :   De  Portu- 
de  Maurits  een  tweede  brugge ,  met 

welke  hy  de  rievier  Capivaribi  belei- 
de,  en  AntomoFaezvaü-maekie  aen 

'tvafteiand.  De  brug  uit  duurzaem 
hout  lang  fes  en  tachentig  roeden, 
wierdbinnen zeven  weeken  voltrok- 

ken.   Vorders  ftichte  Maurits  voor 

geefche  ammirael  Roderik  Loho  was 

binnen  boord  van 't  galjoen  Bernardo 
met  twee  en  vijftig  Hukken.  Uiteen 
genoome  zuiker-fluit  oritimg  Mau-ierichtvm 
rits  by  een  afgeworpen  brief  volkoo-  &  ™foe 

men  bericht ,   wegens  de  magt  en  *"&*"&*■ 
't  oogmerk  der  Spaenfche  vloot:  wel- 

de brug  op  eigen  koften  en  grond  het  kegeen  kleine  hoop  fchepte  op  den 
vermaekelijk  fpeel  -  huis  Boavijla:  afval  van  de  Pprtugeefen,  die  flechts 

waer  uit  ter  eener  kant  't  paleis  Fry-  s  door  dwang  de  zijde  der  Weft-Indi- 
burg,  Olmda,  E r nejius-fchans  ,  Mau-  J  fche  maetfehappy  hielden.  Twee 

rits  ftad,  't  Reciffo,  deFranfchekerk  j  volle  jaeren  was  de  vloot  gelaft  zee 
en  fchepen  op  de  reede ,  en  aen  d'an-  j  te  houden  voor  de  Brafilfche  kuft :  en 
der  zijde  't  flot  Frederik  Henrik  be-(  grootemagt  aen  land  te  fmijten,  on- 
zichtigde.  't  Speelhuis  zelf,  vierkan-  der  't  beleid  van  Bagnola,  Francifcus  de 
tig  getimmert  ,  vertoont  aen  ieder  Mora,Antonio  Roderik,Nunus  de  MeUo^ 
hoek  een  toorn  :  uit  het  midden  rijft  Jacob  Pirezius  ,  Francifcus  Pezara  en 
eenzael  twee  vierkanten  hoog,  met!  Lopes  Barbalio.  Weshalven  Maurits 

een  kap  toorns  gewijs.  Ondertuf-j  geduurig  fchreef  om  hulp -benden: 
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indien  niet  de  Weft-lndifche  maet- 
fchappy  haer  bevochte  voordeel ,  en 
en  zoo  veel  menfehen,  als  goed  en 

bloed  by  't  lieve  vaderland  in  Brafil 
opzetteden  ,  ten  buit  en  bloedige 
moedwil  wilde  overgeven.  Een  ge- 

vangen Neger  ,  dienende  onder  den 
Spaënfchen  hopman  Henrik  Dias, 
deed  berichr  :  hoe  de  Spaenfche  vloot 

zeer  verfwakt  was  door  een  vergif- 

tige lucht  voor  d'Africaenfche  wal : 
een  merkelijk  aental  vervulde  'tgaft- 
huis  binnen  Salvador.  Hy  zelf  was 
geftarkt :  om  met  wijd  verfpreyde 
benden  alles  voor  de  voet  af  te  bran- 

den :  en  de  Negers ,  'Mamoluken ,  Mu- 
laeten  en  Brafiliaenen  aen  fijn  zijde  te 
trekken:  en  voorts  devlootelingen  , 
die  aen  Nazaretha  meinden  te  landen, 

in  't  gemoet.  Doch  Maurïts  hield  dus- 

daenig  bericht  verdacht,  als  t'eene- 
mael  ongelooflijk  :  nademael  de 
Spanjaerd  geen  twijfel  floeg  ,  of  hy 
zoude  met  fijn  geduchte  magt  Brafil 

den  Nederlanders  ontweldigen.  Waer- 
om  dan  verwoed:  tot  eigen  nadeel, 

't  geen  zelf  eerlang  meinde  te  bezit- 
ten? Niemantwift,waer'tdeSpaen 

fche  vloot  gemunt  had.  Defe,  zeil 

gegaen  met  de  vervaerlijke  fcheeps- 
magt ,  welke  Antonio  Oquendo  voerde, 
om  Nederland  tebeftormen,  wende 
in  zee  na  Brafil,  en  eindelijk  uit  de 
inwijk  todos  los  Sanflosna.  Gojana.Vieï 

dagen  te  vooren  eer  d'ankers  lichte, 
quam  Wilhem  Corneliszoon  Loos  t  die 

eenige  tijd  op  de  Spaenfche  voor  Sal- 
vador kruifte  na  V  Reciffo  te  rugge  met 

dartien  fchepen  ,  welke  alles  gebrek 

hadden,  't  Zoude  flecht  afgeloopen 
hebben  met  de  Weft-lndifche  maet- 

mlp-fibs-  fchappy,  indien  niet  ter  gelegener  tijd 
f m  voor  eerft  acnt ,  daer  na  twee  ,  en  ten  laet- 

ec4°-  ̂ en  negen  Zeilen  uit  Texel,  deMaes 
en  Zeeland  eenige  levens- middelen 
en  oorlogs-magt  toebragten.  Naeu- 
welijx  ontlaeden,  maektenhaer  alle 

flag-vaerdig ,  en  te  zamen  uit  een  en 
veertig  fchepen  geenzintste  vergelij- 

ken tegen  de  Spaenfche  :  als  welker 
kleinfte  vaertuig  meer  gefchut  en  volk 
voerde  ,  dan  de  voornaemfte  Hol- 
landfche  fchepen.  De  gantfche  vloot 
telde  niet  meer  als  twee  duizend 

zeven  honderd  fes  en  negentig  kop- 

Bot  se: 

pen.  Schip  voorfchip  had  ieder  min 
dan  twintig  yzere  Hukken.  Met  dcÏQ 

kleine  magttrekt  d'ammirael  Wilhem   to4 
Comelifzoon  Loos   den  vyand  onder  £*' 
d'oogen  :  voor  de  flroom  Micbaël 
nam  hy  vier  Spaenfche  zeilen  ,  die 

toevoer  in  hadden  voor  't  leger ,  welk 
Lopes  Barhalio  te  land  voerde  :  ont- 

dekte ,  den  twaelfde  van  louwmaend 

des  jaers  feftien  honderd  en  veertig     ] 
den  Spaenfche  vloot  tuflehen  ltama- 
raca  en  Gojana.  Aen  Paomorel/o  mein- 

de Mafcarenbas  zeven  duizend  man 
te  landen  :  enzy  waerenbereedsten 
dien  einde  in  klein  vaertuig  over  ge- 

flapt :  wanneer  d'Hollandfche  vloot 
losophemaf-zakte.  Ten  drie  uuren   Vi 
na  middag  verhief  zich  een  bloedig  spa 

gevecht.    Vier  uuren  floeg  Loos  tegen  *  ■ 
denSpaenfchen  zee  voochd  en  vier 
fwaere  galjoenen,  Hy  zelf  fneuvelde 
in'theevigft  van  den  ftrijd  :  die  met 

J  den  donker  eindigde.  Jacob  Huigens 
|  voerde  des  anderen  daegs  de  vlagge, 

en  in 't  gezicht  van  d'uithoek^«cö, 
{  met  geen  mindermoed  en  beleidfijn 
|  vlootelingen  tegen  Mafcarenbas  aen. 

j  Weinige  kleine  fchepen  bevochten 
|  veele  groote-.hadden  hier  in  alleenlijk 
voordeel ,  dat  gefwind  konden  wen- 

den en  keeren :  en  zom  wijl  van  achte- 
ren by  de  fpiegel  langs  fcheeps  de 

laeg  geven.  Huigen s  verloor  't  fchip 
de  Geele  zonne,  welk  met  d'overfte 
Mortamer ,  nevens  vier  en  veertig  ma- 
troofen  zonk  :  vier  en  dartig  onr- 
fnaptenindeboot.  Nadeheevigheid 
des  gevechts  was  defchaedeoverde 
Hollandfche  vloot  te  kleinder  :  ter 

oorzaek  d'hooge  galjoenen  meeft 
boven  Huigens  kleen  vaertuig  fchoo- 
ten  :  daer  hy  geduurig  water-pas  de 
laeg  in  't  hart  der  fchepen  gaf.    Twee 
dagen  bloed  vergieten  matte  Huigens 
niet  af.Men  hervat  de  torn  ten  derden   J 

mael  voor  Parayha.  Huigens  dan  ftuifr  her, 

den   Caftiliaenfchen   en  Portugee-^' 
fche ammiraelen  moedig  onder  d'oo- 

gen :  en  dreef  eindelijk  den  Spaenfche   m 

vloot  na  de  noordelijkfte  kuft  van  fe™ 
Brafil  :   alwaerze  door  een  flerke 

vloed  weftwaerd  dobberde,  't  Schip 
de  Swaen  ,  gevoert  by  lacob  Alderik , 
verloor  fijn  groote  maft  :   en  wierd 
door  twTaelf  galjoenen  van  de  vloot 

af- 
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af-gefneden.  Drie  honderd  Spanjaer- 
den  hadden  bereeds  den  overloop  in: 
wanneer  Alderïk  van  de  vyand  af-flin- 
gerde  na  de  wal.Hy  hervat  dan  moed: 
zulx  de  Spanjaerden  nedergezaebelt 
wierden,  of  buiten  boord fprongen. 
Doch  Antonïus  Cunha  de  Andrada ,  on- 

kundig dat  Alderik  vaft  zat  ,  werpt 
hem  op  zijde  infchelijx  aen  de  grond. 
Hier  ontdond  een  nieuw  gevecht. 
Eindelijk  gaf  Andrada  fijn  galjoen 
over,  en  te  gelijk  danig  duizend  gul- 
densgemunten  ongemunt  zilver ,  be- 
haiven  d'andere  rijke  buit,  en  twee 
honderd  en  dartig  man :  alle  gevan- 

gen na  H  Recïffo  opgezonden.  Den 
zeventiendeder  louwmaend,  hervat- 

te Huigens  voor  de  vierde  reife  een 
torn.  Tufïchen  rio  Grande  en  Con ja- 
kou  den  Spaenfche  vloot  genaedert 
belette  hem  een  fchielijke  ftiite  flag 
tele veren.  Tegen  den  avond  begon 
de  wind  te  wakkeren  ;  doch  dewijl 
niet  te  pijnewaerd  fcheen  voor  wei- 

nig uuren  een  gevecht  te  waegen  ,  is 

't  bloedig  werk  tot  den  volgenden 
dagmtgefteld.  Met 't  eerfte  licht  liep 
Huigen*  dwars  door  de  Spaenfche 
vloot;  en  donderde  diervoegen  op 
Mafcarenhas :  dat  hyvoor  wind  over 
ftaeg  fmeet  :  fchandelijk  de  vlucht 
nam:  en,  dewijl  niet  konde  zeilen 

boven  d'ondiepten  Baxiosde  Rochas, 
noch  water  krijgen  op  de  kuil,  (alzoo 

d'HolJandfche  jagtem  de  ftrand  aller- 
wegen bezet  hielden)  ftak  na  de  rui- 

me zee  en  middag-lijn  met  een  zuid- 
ooften  wind.  Huigens  bericht  uit  de 
gevangenen  ,  hoe  de  Spanjaerden  by 
gebrek  van  water  doordorft  (tikten, 
zulx  in  haer  eigen  verderf  liepen, 
bleef  voor  rio  Grande  acht  dagen  leg- 

gen :  om  te  ververfchen ,  en  adem  te 
fcheppen:  en  viel,  op  den  eerfte  van- 
fprokkel-maend ,  binnen  d'haven  van 

'tReciffo.  Over  zoo  heerlijk  bevoch- 
ten zegen  fchreef  Maurits  een  dank- 

dag  uit.  Onder  de  vyand  was  een 
groote  verflaegentheid.  Verfcheide 
wonderen  worden  aengeteikent, 
waerdigvoordegeheuchenis  derna- 
koomelingen.  Want  de  Spaenfche 
vloot  kreeg  geen  kleine  kracht  door 
fterfte  voor  d'Africaenfchekuft :  zulx 

een  rond  jaer  binnen  d'in  wijk  todos  los 
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Santos  ftiS  leggen  bleef:  om  van  aller- 
wegen nieuwe  byftand  te  verzaeme- 

len.  Ondertuflchen  (telde  Maurits 

op  alles ,  zoo  veel  doenlijk ,  een  noo  - 
dige  orde.  Ook  zukkelde  de  vloot 
eenige  maenden  met  ftiite  en  tegen- 

wind :  daer  anderzints  die  reis  tuf- 
fchen  Salvador  en  Pernamhuco  in 
twaelf  dagen  meer  of  min  doorgaens 
afgeleid  word.  Ditzammelen  veroor 
zaekte  een  fterfte  en  flaphertighéid 
onder  de  Spaenfche.  Middeierwijl 
quamen  verfche  fchepen  uit  Neder- 

land'voor  7  Reciffo ,  zonder  welke  on- 
moogelijk  viel  den  Spanjaerden  flag  te 
leveren  :  te  meer  nadien  alle  lijfsen 
oorlogs-beboeften ontbraeken.  Ook 

genoot  Huigens  geduurig  't  voordeel 
van  de  wind:  en  verloor  in  vier  bloe- 

dige zee-ftrijden  niet  meer  ais  twee 
fchepen  en  vier  en  twintig  man  ,  be-  » 
halven  twee  en  tachencig  gequetften. 
Voorts  hebben  Hechts  twaelf  fchepen 
tegen  zulk  een  geduchte  vloot  edel- 

moedig gehardeboit:  d'overige  ver- gaeten  ten  meerderen  deele  eer  en 
eed.  Weshalven  tweefchippers  loan  straffe  over 

Koopman  Rijk  en  Pieterlacobs  zoon  ten  debloodher- 

fwaerde  gedoemt  zijn.  De  degens  pifhtp~ van  Cornelis  lans  zoon  en  Pieter  Dirks 
zoon  ,  wierden  door  den  beul  opent- 
lijk  voor  haer  voeten  gebrooken.  Cor- 

nelis Lucifer ,  Dirk  Egtr  en  Iacoh  da- 
ver gingen  vry  met  bannifTement ,  an- 

dere met  geld-boete.  Doch  de  Spaen- 
fche vloot  liet  in  defeflag,  viermael 

hervat,  twintig  fchepen  en  ettelijke 
duizend  man  achter,  't  Schip  lofeph 
alleen  had  vier  honderd  dooden.  Ein- 

delijk, onder  't  eiland  Margaretage-  * 
ankert ,  geraekten  de  Portugeefche 
ammirael  Cofmo  de  Conto  enCaftiliaen- 
fchezee-voochd  Francifcus  Pimentel- 
lo  vinnig  over  hoop.  Defe  wende  de 
AevcnsopTercera,  en  voorts  na  Caliz,  SfzeL 
alwaer  weinig  viootelingen  te  land  dejiag. 
zette:  alzoo  de  meefte  door  honger 

en  dorft  'm  de  wederom-reis  fneuvel- 
den.  De  galjoenen  lofeph ,  Dominicus, 
Philips  en  Bernard,  nevens  de  fluiten 
loannes  en  Georgms,  kregen  de  Spaen- 

fche havenen  :  d'overige  ftranden 
voor  Nieuw  Spanje ,  of  verzonken ,  of 

keerden  na  d'in  wijk  todos  los  Santos. 
Eer  de  voornoemde  vloot  d'ankers 

lichte 

Staet  der 

Spaenfche 
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Landtogt  lichte  voor  Salvador ,  trokken  twee 
vancame-  duizend  Portugeefen  ,    behalven  de ron ,  Vidtd  ri.  S-*  J        »    U 

en  Barhaiio.  Bfafuuenen  en  Tapuyers ,  onder  t  be- 
leid van  Cameron,  Fidalen  Barbalio, 

met  verfpreide  benden  landwaerd: 
eenfdeels  om  beter  aen  dekofttege- 
raeken  :  andersdeels  om  wijd  en  zijd 
afbreuk  te  doen.  Haer  laft  lag  in  het 
dorp/lm  Laurens ,  zeven  mijl  boven 
Paomarello ,  wederom  te  vereenigen  : 
ten  einde  ruim  baen  maekten  voor  de 

vlootelingen  om  te  landen  :  indien 
miflchien  de  Nederlandfche  krijgs- 
magt  dezee-kuft  bezet  hield.  Ook 
waren  bereeds  de  Brafüiaenen  en  Por- 

tugeefen heimelijk  opgeruyt  :  om  de 
Spaenfche  vlootelingen  gewapend by 

te  fpringèn,  20  haelt't  hard  onderde 
voeten  kreegen.  Doch  Maurits, moe- 

dig door  de  bevochten  zegen  ter  zee, 
Held  aenftonds  ook  orde  te  land.  Hy 

vaerdigt  dan  den  veld-marfchalk  Coin 
aftegen  den  Brafiiiaenfchen  gezach- 
hebber  Cameron:  die  fijn  leger ,  in  klei- 

ne benden  gedeelt ,  verftrooyde  door 
't  bofch.  De  zelve  voet  hield  Coin  .-als 
dewelke  infchelijx  met  verfpreyde 

troppen  Camerons  heir  na-jaegt.  Sijn 
hopman  Tak  ,  twee  honderd  fterk  , 
achterhaelde  onder  Pojuca  den  over- 
ften  Lopes  Barbalio  :  die ,  hoewel  fes 
honderd  koppen  voerde  ,  echter  de 

r ugge  keerde:  eerlang  dicht  by  't  dorp 
fan  Laurens  ontmoete  den  wachtmee- 
fter  Manfveld:  aen  wien,  na  kleine 

tegenftand ,  d'hielen  liet  zien ,  achter- 
laetende  verfcheide  papieren  van  ge- 

wicht. Onder  andere  bequam  Manf- 
veld ten.  brief,  in  welke  Barbalio  ge- 

iafl  wierd  noch  Nederlanders  ,  noch 

Brafüiaenen  by  't  leven  te  fpaeren; 
maer  alles  zonder  aenzien  van  ouder- 

dom of  ftaet  aen  kant  te  helpen ,  uit- 
gezonden de  Portugeefen .  Voorts 

roeyde  AndriesVidal  de  bezitters  van 

de  zuiker-moolens  in  't  Nederland- 
fche Br aftl  ter  duik  op:  zy  moeiten 

gefwind  met  de  wapenen  indevuift 
voor  den  dagfpringen,  en  haer  oude 
vryheid  geweldiger  hand  wederom 
herftellen:  zoo  haeft  Mafcarenhas 

met  de  Spaenfche  vloot  lanx  de  Bra- 
fiifche  kuit  verfcheen.  Fidalwiü,  door 

brieven  en  mond-gemeinfehap  zoo 
veel  te  arbeiden:  dat  de  meefte  Por- 

Barbalio 
wordge- 

Jlaegen. 

doek: 

tugeefen  tegen  eed  vaerdig  (londen, 
tot    demping    der    Nederlandfche 
naem.  'tTeiken  ten  afval  beüondin 

't  branden  van  zommige  zuiker-moo- 
lens, wanneer  de  Spaenfche  vloot  op 

de  Brafilfche  kuft  te  voorfchijn  quam. 

Vidal  vergat  niet 't  beloofde  teikente 
geven :  te  meer  op  dat  hy  de  Neder- 

landfche bezetting  van  de  flrand  af 

zoude  trekken,  en  alzooplaetsmae- 
ken  voor  de  vlootelingen ,  om  te  lan- 

den. .  Doch  de  bezetting  ,  lanx  den 

oever  byAlexis,  onder  de  veldmaer- 
fchalk  Coin,  niet  onbewuft  wegens 

's  vyandskrijgs-liften,  hield  fland,  en 
liet  de  moolens  branden.'t  Zelve  dee- 
den  Kraey  aen  d'uithoek  Augujiijn ,  en 
Picard  tot  Paomarello,  en  hopman  Day 
tot  Cantolaria ,  en  Donker  op  Gojana. 

Tegen  de  bofch-Ioopers  hield  Hoog- 
flraeten   binnen  's  lands  de  wacht. 
Tourion ,  by  Maurits  afgevaerdigt  te-  soj 

gen  Francijcus  Soja  en  Henrik  Dias ,die  D" 
wijd  en  zijd  omnrend  de  rievier  Cona- 
jou  üroopien,  quam  haer  diervoegen 
vinnig  over  den  hals  :  dat  hy  zeven 
en  tachentig  neder  zaebelde  ,  een 

merkelijk  aen  tal  quetfte:  d' overige 
namen  de  vlucht  na  Salvador.  Twee  D» 

maenden,  voor  de  Spaenfche  vloot yerls 
uitd'inwijk  todos  los  Santos  zeil  ging,  den 

zakten  drie  duizend  Tapuyers  na  rio  'j£& Grande  af  met  wijf  en  kinderen  ,  uit 

een  onbekend  geweft    diep  land- 
waerd. Maurits  verzocht  haer  koning 

Joan  de  Wy  ,  hy  beliefde  een  oog  in 
't  zeil  te  houden  lanx  de  zee-kuft,  en 

de  Spaenfche  vlootelingen 't  landen te  beletten.  De  Wey  zond  fijn  zoon 

binnen  't  (lot  ceulen,  niet  zonder  hoo- 
geaentuigingen  :  hy  zoude  goed  en 
bloed  by  de  Nederlanders  opzetten, 
en  de  Portugeefen  uit  Brafil  verjaegen. 

Ten  bewijs  van  zulk  een  voornee- 
men  iloeg  hy  twaelf  gevangene  por- 

tugeefen den  kopte  pletteren.  Mau- 
rits voegde  by  de  Tapuyers  twee  dui- 

zend  Brafiliaenen   en  den  overften 
Garflman  met  feftig  koppen  :  om  de 
woeite  landaerd,  zoo  veel  mooge- 
lijk  ,  aen  de  Nederlandfche  krijgs- 

tucht te  gewennen.   OnderuuTchen 
wierden  de  wijven  en  kinderen  der 

Tapuyers ,  om  haer  dies  te  meer  te  ver- 
binden ,  op  't  eiland  Tamarica  vriende 
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m  lijkonthaelr.  Maurits  zond  ook  een 

I    af-geworpen  brief,  by  Barbalio  ge- 
fèhreven  ,aen  den  Brafiliaenfchen  ge- 
zach-hebberGw/ero»,  wiens  getrou- 
wigheid  tot  de  Portugeefche  party Barhalio  verdacht  hield.  Voorts  wierd 

bericht ingebragt  :  hoe 't  opperhoofd 
Mafcarenhas  van  drie  ankers  gefpilt 
groot  gevaer  liep.   Eindelijk  op  een 
jagt  o  ver-geflapt  geraekte  binnen  Sal- 

P  vador.  Doch^»^  vluchte  met  an- 
der -half  duizend  mannen  te  land  der- 

waerds  :  deziekeenzoomeenigden 
^ogt  niet  konden  by-houden  wierden 
om  hals  gebragt  :  ten  einde  aen  den 
Nederlanders  niet  zouden  melden, 
wat  weg  hyin-floeg  :  gelijk  namaels 
uit  de  gevangenen,  die  haer  in  de  bof- 

fchen  voor 't  moorden  by  tijds  berg- den ,  verftonden.  Omtrend  de  gren- 
zen van  Parayba  hield  de  Portugee- 
fche overfte  Fidalledi)k  huis  :  ver- 

I    brande  aller  wegen  dezuiker  riet  vel- 
7  denenmoolens.  Maurits  fchikre  te- 

gen hem  ettelijke  benden,  voor  welke 
VidahemggQ  verfloof.  Carel  Tourion 
deed  nu  ook  een  naeuw  onder-zoek 
na  zommige  Nederlandfche  foldae- 
ten  in  A lagois  en  Porto  Calvo ,  die  ten 

platten  lande  d'ingezeetenen  fwaere overlaft  deeden.  Voorts  bragten  de 
verkochte  Negers  groot   geld   op. 

««  d'Hopmannen  Picard en  Lochman ,  'm 
L   Gojana  geen  goede  wacht  houdende, 

zijn  door  de  vyand  aen  kant  gehol- 
pen: nevens  haer  fneuvelden  honderd 

krijgs-knechten  :  d'andere  ontfnap- 
ten  met  de  vlucht.    Maurits,  gevoe- 

lig wegens  zulk  een  fchendige  neep, 
trekt  zelf  te  veld  met  een  groote 
magt ,   uit  de  bezettingen  rondom 
gelicht;  doch  dewijl  de  Portugeefen 
zich   wegh- pakten   voor  Tourion , 

ten  bleef  de  togt  fleeken.  Seflig  monni- 
|    ken  ,  zoo  Francifcaenen  als  Domini- 

caenen  en  Carmelieten  overtuigt,  dat 
zy  den  Portugeefen  ,  by  de  laetfle 
inval ,  toevoer  van  levens-middelen 
hadden  gedaen  ,  en  haer  zijde   ge- 
koofen  ,  zijn  voor  eerfl  op  Tama- 
rica  ter  hechtenis  geftelt  ,  en  ein- 

delijk na  Wefl-lndien  vervoert.    Met 
den  aen  vang  van  Lente-maend  des 

•    jaers   feflien  honderd   en   veertigh 
•  brachten  Houteheen  en  Lichthart  uit 
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Nederland  een  flerke  vloot  ten  anker 
voot'tRecijjo.   Men  over-leide  ern- 
fleJijk  waer  defe  fcheeps-maght  de meefledienftkondedoen.  Ieder  had 
wel'toog  op  Salvador,  onlanx  ver- 

geefs beflookt.   Doch  Maurits  oor- 
deelde geen  magt  genoeg  by  de hand 

te  zijn ,  om  zulk  een  wigtige  toeleg  té 
hervatten:  vond  geraedzaemer 't  ver- 
fche  volk  omtrend  Salvador  aen  land 
te  werpen  :  ten  einde  dezuiker-moo- 
lens  aldaer  en  voorts  alles  voor  de 

j  voet  af-brande,  ten  weer-wraek  van 

't  geen  de  vyand  op  Parayba  had  ge- daen. Lichthart  dan  en  Tourion  wen-  lichthaït 
den  de  flevens  van  twintig  fchepen, m  Tourlo)i 
bemanr  met  darde-half  duizend  kop-  tSS 
pen ,  na  d'  inwijk  todos  los  Santos  :  al-  m°ole»* 
waer  zy  alle  Portugeefche  zuiker-  Zt°lr, moolens,  ten  grooten  getaeie,  in 
kooien  leiden  ,  gelijk  ook  de  huifen 
en  dorpen.    'tSwaerd   verfchoonde 
niemand,  als  't  vrouwvolk  en  minder- 
jaerige.    Men  voerde  't  vee  na   de 
vloot,  en  verbrande  alle  eed  waeren. 
Houtebeen  en  Coin  vielen  binnen  Porto 
Franco,  en  verwoeftenalles,metgeen 
ander  inzicht  :  dan  den  vyand  te  be- 
noodzaeken  fijnkrijgsmagt  van  't  Ne- 

derlandfche Brafü  terugge  t'ontbiede 
tot   befcherming  der  landvoogdy- 
fchap  todos  los  Santos.  Doch  hopman  &*»#  gt* 

Brand,  met  fijn  benden  te  diep  land-  (ke&en' waerdgefpat,  wierd  fchielijk  bezet. 
Stijf  honderd  koppen  bleven  op  de 
plaets  :  een  groot  getal,  waer  onder 
ook  Brand,  wierd  gevangen.  Ook 
viel  de  beflorming  van  'tfledeken  coimvm, 
Efpiritu  Santo  voor  Coin  ongelukkig  geefyhé •1  «f  ö  -     o  aen  lag. uit  :  teroorzaek  hyeen  ongeoefent 
volk  aen- voerde,  gebrek  leed  wegens 
klein  vaertuig  ,  om  onvoorziens  te 
landen  :  en  de  vyand ,  tydelijk  ge- 
waerfchouwt,  haeflig  een  befcnan- 
fmg  om  'tfledeken  op -wierp,  ge- 
fterkt  met  verfche  hulp-benden  ;  en 
van  een  berg  uit  vijf  metaele  flukken 
gewis  trefte.  Coin  trachte  ten  berg  op 
tefluiven;  doch  moeit  den  aftogt 
blaefen  ,  alzoo  fijn  volk  kleinmoe- 

digflabbakte.  Binnen 't  fledeken  in- 
gebrooken  ,  flak  zommige  huifen 
aen  :  die  alzoo  uit  fleen  gebouwE 
waeren ,  den  vlam  veilig  weder-, 
Honden.  Alleenlijk  haelde  hy  van 
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De  Neger 
Peter  Vijl , 

fijn  bedrijf. 

Maurits 

handelt  be- 
leefd met 

de  Portu- 

geefen. 
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de  rievier  af  vier  honderd  en  vijf- 

tig zuiker- kiften  en  liet  hier  feftig 
man  achter ,  behalven  tachentig  ge- 

queuften.  Doch  terwijl  Lichthart  ron- 
dom Salvador  een  jammerlijke  ver- 

woefting  maekte,  rukte  Barbalio  fijn 

uitgehongerde  krijgs-magt  over  de 
rievier  Francifco  derwaerds.  Onder- 
tufichen  wierden  d'inkomften  der 
Weft  ïndifche  maetfchappy  zeer  be- 

fnoeyt  :  eenfdeels  door  de  ftruik- 
roovers  ,  die  ten  platten  land  groo- 
te  moed  -  wil  bedreeven  :  zulx  wei- 

nig brafilien  -  hout  te  voorfchijn 
konde  komen  uit  de  boflchaedjen: 

anderfdeels  ook  dewijl  de  brand- 
ftichters  onwaerdeerlijke  fchaede 
toebragten.  Onder  dusdaenige  was 
opper -hoofd  een  Neger  Peter  Vijl, 
die  uit  fchuil- hoeken  ,  lanx  onna- 
fpeurlijke  afwegen  ,  fchielijk  voor 
den  dag  fprong  :  hoewel  onlanx 

honderd  Negers  van  fijn  heir  wier- 
den afgefneden  ,  die  hy  nu  en  dan 

uit  de  zuiker-  moolens  geweldiger 
hand  lichte.  Tegen  zulke  onheilen 
hield  Maurits  een  waekend  oog ,  mits 

hier  en  daer  krijgs-volk  verfpreyde. 

Hy  ging  ook  de  Portugeefen  vrien- 
delijk aen :  die  hoewel  gehoorzaem- 

heid  beloofden ,  als  woonachtig  on- 
der 't  gebied  der  Weft-Indifche  maet- 

fchappy ,  echter  by  alle  voorvallen 
van  trouwloofe  inborfl  t'ellekens 

baerblijkelijkebewijfen  gaven.  Mau- 
rits voerde  den  voornaemfle  (op 

't  Reciffo  ,  voor  den  geheimen  raed , 
uit  Pernambuco  ,  Itamarica  en  Paray- 
la  ontbooden)  te  gemoed:  zy  kon- 

den licht  bezefïèn  ,  hoe  ydelijk  ver- 
wachteden ,  dat  de  Spaenfche  kroon 

Brafil  den  Nederlanders  zoude  ont- 
weldigen :  voor  defen  had  ieder  het 
breed  met  de  geduchte  vloot  ,  on- 

der 't  beleid  van  Mafcarenhas ;  doch 
dewijl  door  kleine  magt  fchandelijk 
ontdaen  is  ,  leid  zulk  een  hoop  in 
d'aflche.  Wildenze  nu  voort  den 

koophandel  tot  eigen  voordeel  hand- 
haeven  ,  zy  waeren  verzeekert :  dat 
nooit  aen  goed  of  gods-dienft  eenig 
overlaft  zouden  lijden  door  Neder- 
landfche  krijgs  magt.  Die  de  reken- 

boeken der  Weft -ïndifche  maet- 

fchappy hielden  ,    vonden  by  flot; 

mi) 

voo 

Boek: 

dat  omtrend  dees  tijd  de  tienden, 

ten  brand  -  fchatting  gevordert  van 

de  Spaenfche  zuiker -moolens  ,  be- 
droegen  vierde-half  tonne-gouds; 

doch  kregen  eenige  afflag ,  ter  oor- 
zaek   by   de  laetfte    inval    groote 
fchaede  leeden.    De  waeren  ,  door   h 

enkele  koop -luiden  uit  Nederland™^ 
herwaerds  gevoerd,  hadden  't  voor-  jw 
leeden  jaer   van   tol   ten  gemeine ma 
fchat-kift  vierhonderd  duizend  gul-  „l 

dens  gemaekt ,  en  weinig  minder  *>* 
de  geroofde  buit.   Doch 't  geld  ver- 
zaemelt  uit  verkooping  van  zuiker- 
moolens  ,   gronden   en   gevangene 

Negers  haelden  ruim  vier  en  twin- 
tig  tonnen  gouds  :    en  de  Negers, 

in   Jfrica  gekocht  en  op    't  Reciffo 
verkocht ,  hadden  gegolden  fes  hon- 

derd duizend  guldens.    Dus  hoog 

liepen  de  Brafilfche  inkomften  ,  be- 
halven de  winften  welke  de  Weft- 

Indifche  maetfchappy  te  huis  deed. 
En  tenzy  de  prijs  van  zuiker  laeg 

liep,  zy  maekten  grooter  voordeel : 
als   ook  indien  by  een  vafte  wet,wi 
die    eertijds   onder    de   Portugeefen 

ftand  greep,  verbod  gefchiede  :  dat 
niemand  om  fchuld   de  Negers  of 
de  ketels  van  de  zuiker  -  moolens 

mogt  haelen :  dewijl  by  zulke  voor- 
val de  moolens  ftil  -  ftonden  ,   tot 

groote  fchaede  voor  't  gemeine  beft. 
De  NapoSitaenfche  veld  -  marfchalk  De 

Hetlor  de  la  Cake  ,    uit  d' inwijk  to-  iev dos  los  Santos    met   een  oUd  fchip , 
voerende  fes  honderd  man  ,  in  zee 

geftooken,  wierd  benoodzaekt  bin- 
nen d'haeven  Parayba  aen  de  grond 

te  jaegen.     Hy   nevens   de  voor- 
naemfte  gezach- hebbers  bleven  ge- 

vang-en en  boogen  voor  de  gemei- 
ne foldaeten  .-   die  ter  oorzaek  van 

de  fchaerfcheid    der   lijf  -  togt   op 

vrye  voeten  geftelt  zijn.  Doch  Hou-  zi 
tebeen   en  Licht -hart  wenden    vierj™ 
en  twintig  fchepen  ,  voerende  twee  m 
duizend  boots  -  gezellen  ,  en  dui-  ?Ê 
zend    en    zeven    honderd    krijgs- 

knechten ,  na  Havana  :  om  op  de  . 
zilver -vloot  te  paften  ;  doch  ,  al- 
zoo   dek  binnen   d' havens  bleef; 

liep  de  togt  te  loor  :  te  meer  de- 
wijl een  fwaer  onweder  de  zeilen 

ellendig  raebraekte  :    zulx   feftien 

bin- 
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binnen  de  bogt  Matanca  't  ontftelde 
verlapten  :  een  bragt  d'ongelukkige 
tijding  na  Holland  :  twee  flingerden 
door  de  ftraet  Bahama :  en  vijf  ftran- 
den  o^Cuba.  Eerlang fcbikte  Maurits 
ettelijke  zeilen  onder  Lichthart,  om 
te  kruifen  voor  de  rievier  Ianuarius , 
en  andexe  ten  zelven  einde  na  An- 

gola. Doch  Lichthart  rechte  weinig 
anders  uit ,  als  dat  hy  tweefchepen 
verooverde  :  welker  een  met  wijn 
vol-laeden ,  voor  vier  en  negentig  dui- 

zend guldens  verkocht  wierd.  On- 
dertufïchen  verzocht  de  mark-graef 
Montalvan  aen  Maurits  een  onder- 

handeling wegens  zachter  voet  van 
oorlog  :  waer  over  ter  een  er  zijde 
Martijn  Fereira  en  Peter  de  Arenas 

by  Montahange.vo\m2igtigêi ,  en  aen 
d'ander  kant  Dirck  Codden  van  der 
Burg  en  Nunnius  Olfardszoon  raeds- 
heeren  van  Maurits  minnelijk  tezae- 
men  verdroegen  :  wanneer  Montal- 

van een  vreemd  bericht  aen  Maurits 

liet  toe -komen  :  naementlijk  hoe 
Portugal  den  hartoog  van  Bregance 
ten  koninglijken  throon  gevordert 

had  ,  en  't  Caftiliaenfche  jok  afge- 
worpen. De  Iejuit'  Francifcus  Vilhena 

en  d'onder  -  veldmaerfchaik Peter  Co- 
rera  de  Gama  wierden  door  Bregance 
na  Salvador  afgevaerdigt,  niet  alleen 

om  de  tijding  te  brengen  van  d'op- 
ftand  der  Portugeefen ;  maer  ook  ten 
einde  Montalvan  den  nieuwen  koning 

getrouwigheid  fwoer.  Omtrend  welk 
verzoek  zich  geenzints  onwillig 
toonde.  Zulx,  behalven  de  Cafti- 

liaenfche en  Napolitaenfchebezette- 
lingen  ,  alle  eendrachtig  Caftiliens 
kroon  gehoorzaemheid  ontzeiden. 
Montalvan  eindelijk  verzocht  aen 
Maurits  waepen-ftilftand :  ter  tijd  toe. 
wederzijds  bericht  ontfingen  ,  we- 

gens 't  geen  Triflan  Mendoza  ,  uit 
naem  der  nieuwe  Portugeefche  ko- 

ning ,  met  d'Algemeine  Staeten  des 
Vereenigden  Nederlands  afgehandelt 

had.  En ,  om  't  verzoek  fmaekelijker 
te  maéken  ,  zijn  ettelijke  Holland- 
fche gevangenen  los  gelaeten,  en  de 
benden  ,  die  Paulus  Acunhas  op  Per- 
nambuco  voerde  ,  te  rugge  ontboo- 
den.  Doch  Maurits  ,  verzoekende 

by  brieven  ontflag  van  fijn  Brafilfche 

dienft: 
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Staeten  ten  antwoord :  't  Was  gantfch  *»****' ondienftig  voor  den  gemeinen  ftaetSte 
nu  t'huifwaerd  te  keeren  :  daer  hy 
den  ftant  des  nieuwen  weerelds  gron- 

dig verftond  :  en  iets  goeds  konde 
verrichten,  inzonderheid  by  defe af- 

val der  portugeejen  ,  aen  welke  zy 
beflooten  hadden  een  merkelijke  on- 
derftand  te  doen.  Door  dufdaenige 
toeval  lag  de  magt  der  Caftiliaenfche 
kroon  gebrooken.  Men  moeft  nu  iets 
gewichtigs  ter  hand  flaen .  By  dit  ver- 

zoek der  Algemeine  Staeten  voegde 
ook  de  Weft-Irtdifche  maetfchappy 
ernftige  letteren,  behelfende  dezelve 
voorflag.  Maurits  dan  liet  zich  gezeg- 

gen :ftelde  fijn  wederom  reis  uit,  en 
zich  fchrap  om  een  werk  van  belang 
aen  te  vaerden.  Eerftelijk  dan  hechte  verztdtm 

hy  't  landfchap  Seregippe  delRey  aen  *"*&« 
het  Nederlandfche  Brajil:  bouwde  al- 
daer  een  fterkte  en  wapen-huis,en  lei- 
de  een  wal  rondom 't  ftedeken.  Dit 
werk  wierd  te  meerbeyvert:  omdat 

Seregippe  ftiet  tegen  de  landvoogdy- 
fchap  todos  los  Santos ,  en  overvloedig 
vee  voede,en  groote  hoop  gaf  van  zil- 

ver-mijnen :  welcke  echter  namaels 

verdween,alzoo  't  berg-werk,volgens 
de  keur.-meefter  Peter  Morthamert 
geenwaerdye  ophaelde.  DochM<7«- 
n/j,bezefTende't groot  voordeel  welk 
d'Angolafche  Negers  opbragten,en  dat 
de Spaenfchezuiker  moolens  zonder 
defe  landaerd  niet  gaen  en  konden, 
namzedert  voor  de  Neger  handel  den 
Weft-Indifche  maetfchappy  eigen  te 

maeken.  't  Oog  lag  op  defterkeftad  BuuOm 
Loandafan  Pauli.  Herwaerds  lichte^  ü 

Houteheen  d'  ankers  van  twintig  fche-  ngmum- 
pen  ,  bemand  met  negen  honderd  fjj? 
boots-gezellen,  twee  duizend  foldae- 
ten  en  twee  honderd  Brajiliaenen. 

Over  'tland-volk  voerde  Hinderfon 
'thoogfte  gezach.  De  vloot  behield 
goed  weder  en  een  voorlpoedige 
wind  ;  zulx  den  vier  en  twintigfte  van 
oogft-maend  desjaers  feftien  hon- 

derdenveertig, tufïchen  desvyands 

flooten  fan  Crux-,  Bent  o ,  Sihylla ,  Vin- 
cent Velho  en  tegen  vijf  ftorm -katten 

lanx  de  water-kant,  alle  van gefchut 
voorzien,  held-daedig  in  ftoof :  en 
dier  voegen  dapper  op  de  fterkten  en 

Qj^q  2.  beu- 
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beukeryen  vuur  gaf:  dat  de  vyand  fijn 
voordeel  verliet ,  en  plaets  ruimde 

voor  H'mderfon  om  te  landen :  die  ge- 
fwind  ftadwaerd  klimt.  Hier  zette 
zich  de  ftee-voochd  Peter  Cafar  de 

Menefes  met  negen  honderd  gewae- 
pende  Portugeejen  ;  nevens  ettelijke 
duizend  Negers  ,  ten  tegen -weer 
fchrap:  enflonddeneerflentornuir; 

doch  Hinder  jon  toezettende  verbaef- 
de  de  Negers  ,  die  gelijkelijk  de  rug- 

gen keerden.  Menefes  volgt  eerlang 
haer  voet-ftappen :  zulx  Hinderfon  dé 
Had  meeflerword,  waer  in  niet  een 

menfch  ontmoete.dan  ettelijke  dron- 
kefoldaeten ,  afgeleefde  oude  luiden, 
en  negen  en  twintig  metaele (lukken, 
behalven  negen  en  feftig  yzere  ,  en 

een  groote  overvloed  van  aller- 
ïey  levens  middelen  en  oorlogs- be- 

hoeften. In  Houtebeens  handen  ver- 
vielen dartig  fchepen ,  onder  de  wal 

gekort.  De  ftad  zelf  leid  op  een  berg, 

aenzienelijck  door  prachtige  gebou- 
wen en  klooflers.  Onder  de  kloo- 

fters  munten  uit  './  Jefuiten  en  Capu- 
cïjnen.  Lanx  dezee-kant,  aen  de  be- 
nedenfte  voet  des  bergs ,  ftaet  infche- 
lijx  een  zeer  lange  reex  huifen.  Hin- 

derfon wierp  gefwind  tegen  alle  aen- 
komften  bolwerken  op  ,  en  twee 
nieuwe  fchanfen :  de  grootfte  beflaet 

d'uiterfte  punt  van  Loanda ,  nevens  de 
fterkte  Sïbylla.  Twaelf  benden  ble- 

ven tot  bezetting,gantfch  buiten  'tge- 
voelen  der  ftee-voochd  Menefes:  als 
die  geen  andere  gedachten  had  ,  of 
de  Nederlandfche  vloot  quam  flechts, 
om  een  roof  te  haelen :  en  geenzints 

om  de  ftad  by  oorlogs-recht  te  eige- 
nen ;  weshalven  door  brieven  fijn 

klagt  doed  aen  Houtebeen  wegens 
overlaft :  alzoo  bereeds  tufTchen  de 

Portugeefche  koning  en  d'Algemei- 
ne  Staeten,  een  vaft  befland  getrof- 

fen was ,  en  de  voorige  oorlog  in  min- 
nelijke wapen -fchorfing  verandert. 

Houtebeem  Doch  Houtebeen  antwoorde:hy  droeg 
antwoord.    geen  kennis  wegens  't  verdrag  gefloo- 

ten  tufTchen  Portugal  en  'tVereenigde Nederland:  enfchoonhier  af  kennis 

had ,  hoe  konde  hy  weten  of  Menejes 
de  zijde  hield  van  de  Caftiliaenfche 
ofder  Portugeefche  kroon.  Wi&Me- 
nefes  van  dit  verdrag ,  en  zich  gevoegt 

Klagtevan 
Menefes : 

Boek: 

te  zijn  tot  de  party  der  Portugeejen  9 
waerom  flelde  hy  zich  dan  vyandlijk 

aen,  tegen  die  voor  vrienden  moefl 
erkennen  ?  De  klagte  quam  te  laet, 
nu  bereeds  de,  zegen  met  gevaer  en 
bloed  bevochten  was.  Menefes  dan , 

ziende  geen  kans  om  Loanda  weder  te 
krijgen ,  het  zy  door  klagten ,  het  zy 
door  geweld  ,  verzoekt  acht  dagen 
ftilfland  van  wapenen  :  ten  einde 
middeler- wijl  zich  beried  elders  te 
vertrekken ,  of  onder  d'overwinnaers 
zich  gehoorzaem  te  buigen.    Geen 
oorenhad  hiertoe  de  Nederlandfche 

bezetting ,  welcke  hem  gelafte  feftien 

mijl  van  Loanda  af  te  trekken.  Onder- 
tuflchen   d'Angolafche  vorflen  ver- 

volgden de  Portugeefen  aller  wegen 
vyandlijk  :  en  koofen  de  zijde  der 
Nederlanders.   Vorders  keerden  ver- 

fcheide burgers,  ook  zommige mon- 
niken/wederom  binnen  Loanda:  en 

booden  affland  aen  van  d'  helft  der 
Negers:  indien  met  d'andere helft vry 
en  vrank  na  Salvador  mogten  o  verge- 
voert  worden.  Doch  men  vondraed- 
zaemer  de  gekeerde  burgers  te  hou- 

den en  d'overige  door  voordeelige 

beloften  te  lokken  :  alzoo  by  d'An- 
golafche reken-boeken  bleek,  hoe  de  Rm 

Neger-handel's  jaerlijx  konde  opbren-  f£H 

gen  fes  en  feftig  tonnen  gouds :  d'on-  op. koften  tot  de  toerufting  der  fchepen 
en  bezettelingen  afgetrokken  zijnde. 
De  Spaenfche  koning  lichte  hier  jaer 
voor  jaer  meer  dan  vijftien  duizend 

Negers,  om  te  gebruiken  in  d'Ameri- caenfche  mijnen.    Doch  Houtebeen 

ftak  van  Loanda  over  na  'teiland  Tho- 
mas :  fmeet  eenig  volk  te  land  voor  de 

zuiker-moolen  fant  Anna  :  liep  met 

de  vloot  ten  anker  dicht  onder  't  vier- 
puntigflot:  metinzicht,geen  vyand- 
fchap  te  plegen ,  tenzy  eerft  getergt 

wierd.  De  Portugeefen  lofïèn  dan  't  ge-  mm 
fchut:  waer  op  Houtebeen  niet  fchul- *2J 
dig  blijft,  't  Schip  Enkhuifen  fprong  in  jhom 
de  lucht.  De  gelande  aen  de  zuiker- 
moolen  vonden  eenige  tegenftand, 

alzoo  deNegershïetzn&zzt  't  hoofd 
booden.  Anderzints  geraeckten  zon- 

der flag  of  floot  in  de  kleinfte  fterkte, 
voorzien  van  fes  flukkengefchut,  en 

terftond  binnen  de  ftad  Pavaofa,  al- 
waer  d'  in  woonders  niet  achter-lieten 

als 
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als  leedige  huifen.  Van  'tgrooteflot waerenze  benoodzaekt  af  te  trekken: 
ter  oorzaek  de  ftorm  -  ladders  den 
kruin  der  wallen ,  hoog  acht  en  twin- 

tig voet ,  niet  bereikten.   Houteheen 
hervat  den  aenval  :   werpt  achter 
't  naefte  kapelleken  een  ftorm-kat  op, van  welk  uit  fes  halve  kortouwen  ge- 
duurig  dondert ,  en  eerlang  vijf  en 
feflig  granaeden  onder  de  belegerde 
werpt.  Twintig  inzonderheid  gaven 
zulke  flaegen :  dat  alles  rondom  aen 
flarzen  fprong :  en  de  bezetting,  flerk 
tachentig  koppen ,  uyt-trok :  onaen- 
gezien  met  twintig  metaeleftukken 
en  feftien  yzere  ,  benevens  allerley 
oorlogsbehoeften ,  een  ftreng  beleg 
gemakkelijk  had  konnen  verduuren. 
Houteheen,  meefter  van  alles  op  'tei- 

land Thomas,  ontbood  de  geweekene 
Portugeefen  ftad  waerd,  op  billijke  aen- 
biedingen  :  by  vele  ingezeetenen  en 
Negers  gewillig  omhelft.   Doch  ter- 

wijl Houteheen  o\>  alles  orde  fielt,  ont- 
ftak  de  landziekte  onder  de  vloote- 
lingen.  Die  weinig  te  voorenby  dik- 

ke troppen  na  de  kruin  der  wallen 
flux  en  moedig  klauwterden,  waeren 
afgemat  en  krank  nedergeflagen.  Die 
met  fterke  benden  tegen  den  vyand 
in  ftooven  wierden  nu  met  gelijke 

I     orden  ten  graeve  befleld.  Van  hon- 
L  derd  man  bleven  doorgaensternaeu- 

wer  nood  tien  gezonde  :  d' andere 
hadden  den  geeft  gegeven  ,  of  lagen 
bedleegerig.  d'Ongezonde  lucht  tref- 
te  zonder   onderfcheid   groote  en 

*»  kleine.  De  bevel  hebbers  Mafi-mae- 
ker,Valet,  Dammer t ,  Claudius,  Teer, 
Tak  en  debeleidervandefetogt  Hou- 

teheen vonden  in  d' hoofd-kerk  van 
Pavaofa,een  ruft  plaets  onder  d'aerde, 
na  zoo  veel  bloedige  arbeid.  Meeft 
alle  klaegden  onlydelijke  hoofd-pijn, 
totrazerny  toe,  wegens  de  hette  der 
zonne:  weinige  gevoelden  ook  fnij- 
dingindenbuik.  Dien 't  hoofd  of  de 
buik  begonde  wee  te  doen ,  was  bin- 

I    nen  vier  dagen  een  lijk.  d' Oorzaek 
■ht.  van  zulk  een  doodelijke  befmetting 

wierd  na  ieders  giflïng  verfcheident- 
lijkgeraemt.  Zommige  leiden  het  op 
de  vleefchelijke  vermenging  met  de 
Moorfche  vrouwen  :   andere  op  de 
fchielijk  gezochte  verkoeling  na  groo- 

493 

te  verhitting  en  'tflaepen  ter  aerde  • andere  op  het  groot  mis-bruik  van 
lwarte  zuiker  en  't  zap  uit  cocos-noo- ten.  Niemand  zoude  derven  tegert- fpreeken,  of  onder  rouwe  vlootelin- 
gen  zijn  gevonden ,  die  door  geile  luft tot  hoerery ,  of  door  onbedachtzame drift  tot  ververfching ,  of  door  grae* 
ge  begeerte  tot  eeten  ,  in  doodelijck ongemak  vervielen .  Doch  voornae- 
mentlijk  moet  't  quaed  toegefchre- ven  aen  de  vergiftige  damp,  die  't  ei- land zomwijl  bedekt  :  wanneer  ieder 
zich  onder  dak  moet  bergen,  't  welk by  de  Nederlanders,  dies  onkundig, verzuimt  wierd.   De  Portugeefen  al- daer  woonachtig  geleeken  haerzelf niet ,  zoo  zeer  waerenze  verbrand 
wegens  d'onlijdelijke  hette  :  zy  be- tuigden dat  haer  landaerd  niet  lang 
leefde :  weinige  bereikten  't  vijftigfte jaer:  echter  hielden  ftand,  op  hoop 
der  wind ,  die  buiten  gemein  groot viel.  Verfcheide hadden  tweeen  drie 
honderd  Negers  ,  om  in  de  zuiker- 
moolens  te  werken.   Voor  meer  als  Bevolking 
honderd  jaer  voerde  dePortugeefche™«'*«- koning  Joan  de  derde  herwaerds  een  lmdiThs' 

volkplanting:  
welke  als  d'ongezon-  "***' de  lucht  ontzielde ,  bleef 't  werk  niet 

fteeken;  wanthy  vaerdigde  wederom nieuwe  in  woonders  af,  die  zich  eerft 
in  Guïnea ,  zeden  'm  Angola ,  en  einde- 

lijk op  't  eiland  Thomas  nederfloegem om  beter  te  gewennen  aen  de  vreem- 
de lucht.    Ook  verkocht  de  voor- 

noemde koning  dejooden,  weigeren- 
de 'tRoomfche  geloof  te  omhelfen, voorflaeven:  en  liet  der  zelve  kinde- 
ren doopen :  die  zedert ,  ten  grooten getaele  herwaerds  overgefcheept ,  de meefte  tegenwoordige  in  woonders 

by  voort -teeling  hebben  verfchaft. 
Tweemael 'sjaers  namentlijk  in  de  be[cy¥ing lente-maend  en  herfft-maend,fchijnt  

vmyètU 
haer  op  middag  de  zon  recht  boven  " 't  hoofd :  zulxgeenfchaduwemaekt. De  hette  word  in  de  lente  en  herfft 
een  weinig gebrooken  doorregen  ,in de  zoomer  door  de  wefle  en  zuide 
wind;  want  nimmer  een  oofte  of we- 
ftewindwaeyt.  De  blanke  luiden  al- 

hier, woonachtig  gevoelen  om  d'acht dagen  een  koortsje.Eerft  beginnenze te  rillen  ,  thans  koud  te  worden  en 

Q^q  3  ein- 

ve. 
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eindelijk  heet.  Dit  koortsje  duurt 
flechts  twee  uuren.  Tegen  zulk  een 

quaed  is  heilzaem  een  aderlaeting 
vier  reifen  des  jaers.  De  Negers  komen 
doorgaens  tot  hogen  ouderdom ,  en 
veeltijds  boven  de  honderd  jaer.  De 
fwarte  huid  der  zelve  grimmeld  vol 
luifen  en  vlooyen  :  welk  ongcdiert 

geen  blanke  menfehen  quelt.  't  Eiland 
draegt  de  benaeming  Thomas,  ter  oor- 
zaek  gevonden  wierd  by  de  Portugee- 
fen  op  den  dag  aen  defen  fant  toege- 

wijd. Uit  'temidden  des  eilands  rijft 
een  boom-rijke  berg,  wiens  kruin  on- 

der dikke  fneeuw  fchuilt :  de  meeuw 

zijpelt  geduurig  met  rijke  beeken 
door  de  bolTchaedjen  benedenwaerd , 

totververfching  der  zuiker-ried-vel- 
den.  De  grond  zelf  is  taey  en  rofch  : 
waer  op  licht  blaeuwe  kreeiten ,  gelijk 

mollen  onder  d'aerde  vroeten ,  en  al- 
le wortels  wijd  en  zijd  befchaedigen. 

De  ftad  pavaofa  leid  aen  een  klaere  en 

aengenaeme  beek  :  word  bewoond 
omtrend  by  zeven  honderd  huifge- 
zinnen:  heefteen biflchop,verfchei- 
de  Roomfche  geeftelijke,  bergen  en 

heuvelen  zeer  bequaem  voor  zuiker- 
gewafch ;  doch  een  ongezonde  lucht: 
zulx  dit  eiland  befwaerlijk  by  Neder- 

landers kan  verdeedigt  worden ,  de- 
wijl geduurig  verfterven.  Hierom 

ried  Maurïts  de  Staeten  des  Vereenig- 
den  Nederlands  dit  eiland  te  houden 

voor  een  verberg  -  plaets  van  deuge- 
nieten  en  rafp-boeven  ,  die  alhier 

voordeliger  voor  't  gemeine  beft  hou- den leven,  en  min fchandelijk  voor 
haer  zelf  fterven  ,  dan  in  de  kerkers. 

Doch  de  land-togt ,  by  Elïm  Berk- 
mans  edelmoedig  ter  hand  geflaegen, 

verdient  geen  gemeine  verwonde- 

ring. Hy  vertrok  uit  't  Recijfo  den 
derden  van  herfft-maend  des  jaersfe- 
ftien  honderd  een  en  veertig:  hield 

een  nacht  ftil  binnen  Igarazu ,  en  we- 
derom voor  derievieren  Garamanna, 

en  Mombaha ,  ter  oorzaek  de  vloeden 

zeer  hoog  fwollen.  Tot  Frederik- 
Jlad  voorzag  hy  zich  van  gidzen ,  bij- 

len, zeizems,  fchoenen,  laerfen ,  heel- 
middelen en  leef-togt.  Trad  in  on- 

derhandeling met  Emanuel  Roderic , 
die  binnen  vijf  maenden  honderd  en 

vijftig  mijlen  af-leyde,  met  fijn  hop- 

man Gregorius  Lopez ,  voor  drie  maen- 
den van  lijftogt  voorzien  :  d'overige 

tijd  behielp  zich  met  wilde  hooning, 
(langen  en  ratten.  De  gantfche  weg 
was  droog  en  donzulx  twee  van  dorft 

flikten,  't  Gebergt  verhief  hier  en  daer 
zeer  hooge  toppen.  Op  de  vlakten 
wierden  putten ,  een  elle  diep  ,  vol 
verfch  water  gevonden.  Veertig  mijl 

leifde  hy  't  woefte  landfehap  Copaoha 
in  ;  doch  moeft  by  gebrek  van  le- 

vens-middelen te  ruggekeeren.  Berk- 
mans,  aldus  onderrecht,  trok  uitFre- 
derik-flad  na' t  dorp  Tiheri ,  en  voorts 
naderievier  Tenhaha:  vondzomwijl 
beleefde,  zomwijl  gemelijke heeren 

op  de  zuiker-moolens.  Zedert  ge- 
vordert  tot  'tgeweeft  Pacatanua  ,  al- 
waer  Ventura  Menduzio  een  groote 

vee-hoedery  en  zuiker- ried- velden 
bezat,  vond  by  een  klein  beekje  zil- 

ver -  glinfterende  zand ,  en  onder  de 

aerde  meenigte  doorluchtige  blade- 
ren ,  niet  ongelijk  Mofcovis  -  glas. 

Hier  telde  Berkmans  veertig  koppen , 

en  ettelijke  Brafiliaenfche  .vrouwen , 

die  voor  zoetelaereiTen  volgden.  Ze- 
ven karren  voerden  de  leef-togt.  Vier 

vry-willigen  hadden  zich,  uit  nieuws- 

gierigheid om  vreemdelanden  te  be- 
zichtigen ,  by  dit  heir  vervoegd :  daer 

dartien  Nederlanders  en  vier  en  twin- 
tig Brafiliaenen ,  uit  weerzin  in  de  reis, 

of  fwakheid  deslicchaems,  dentrop 
verlieten.  Lanx  de  ftroom  Warta  in 

een  verwoed  dorp  hield  Berkmans 
halte :  trok  vorders  ,  over  vlakten , 

door  dichte  bofTchaedje  en  watérioo- 
fe beeken,  na  de  ftroom  Poefapayha, 
alwaer  niet  zonder  verwondering  een 

vreemd  flag  van  boomen  befchouw1- de:  welke  beneden  nevens  d'aerde  en 
boven  onder  de  kroon  zeer  dun  wae- 
ren,  daer  de  ftammetuffchen  beide 
meer  als  de  dikte  van  een  tonne  be- 

reikte. Hy  liet  nu  de  velden  vol  vee , 
toe-behoorende  Duarta  Gommez  de 

Silveira  nevens  de  rievier  Mongon- 

goappi,  achter  zich  :  wanneer  met  bij- len en  zeizems  door  ftruiken  en 
ruichte  brak,  en  een  gebergte  onder 

de  voet  kreeg.  Alhier  ververfcht  ont- 
moete wederom  een  verwilderdebof- 

fchaedje  ander  half  mijl  lang  :  zulx 
niet  zonder  fware  arbeid  wederom 

eert 
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een  weg  rnoeft  openen.    Over  de 
ftroom  Karnuhu  gezet ,  geraekte  op 
een  vlakke  boodem,  van  welke  't  fteil 
gebergte  Copaoha  bezichtigde.  By  de 
voet  om-getrokken,kreeg  een  betree- 

de pad,  bequaem  voor  karren  en  paer- 
den  :  aen  't  einde  deed  haer  een  bofch 
op,welker  holle  boomen  overvloedig 
wilde  hooning  verfchafte :  quam  bui- 

ten 't  bofch  voor  de  vermaekelijke 
vloed  Schivaubuch ,  wiens  oevers  vol 

wei-riekend  geboomte  beplant  Hon- 
den. Dicht  by  lag  een  moeras,  en 

weinig  verder  de  heide  Arararuquaïa, 
dieliever-laey  brande.  Men  vermoe- 

de zulx  by  d'ingezeetenen  verricht 
te  fijn,om  den  Nederlanders  een  fchrik 

aen  te  jaegen.  Maer  defe  wierpen  tak- 
ken en  blaederen  op  de  brandende 

heide,  en  rukten  door  fmookeneen 

kreupel  -  bofch  na  de  groote  rievier 
Arajjaohoh.  Zy  vonden  hier  verwon- 
derens-waerdige  ftruiken  ,   welker 
zommige  lanx  de  aerde  kroopen ,  an- 

dere uit  de  wortels  op  nieuw  voort- 
quamen  ,   andere  haer  vlochten  om 
de  naefte  boomen  ,  andere  neder- 
waerd  kromden  tot  in  de  aerde ,  en 
aldaer   uit  nieuwe  wortels  nieuwe 

Ipruiten  fchooten.    De  doorgefnee 
dene  ftammen  gaven  een  donker- 
bloed-rood  zap ,  welk  terftond  lijm- 
achtig  ftolde,  byzonderlijk  heelzaem 
tegen  aller ley  wonden.  Herkmans  vor- 

derde reis,  door  een  ruime  vlakte  vol 

riet.  'tStond  hier  ellendig  gefchapen; 
want  ,  indien  d'ingezeetenen  't  ried 
rondom  aen  brand  geflooken  had- 
den,niemand  was  ontkoomen.  Thans 

deeden  zich  op  hooge  bergen  ,  voor 
paerden  of  karren  ontoegankelijk,we- 
gens  afgebrookenefteiken.  Zulx  de 
karren  na  Parayha  keerden ,  en  tijding 
bragtenvan  de  moeyelijketogt,  dus 
verre  afgeleid.  Herkmans  klauwterde 

by  den  naeften  beïglrupari-bakau  op: 
enmaekteden  kruin  kennelijk,  ver- 

mits 't  wapen  der  Weft  Indifche  maet- 
fchappy  in  een  verheeven  hoogte  in- 

hakte. De naem  Irupari -bakau  betei- 
kent ,  dus  verre  heeft  de  duivel  te  rug- 
ge  gezien.  De  berg  wooners  alhier  ge- 
looven  :  dat  deboofe  geeft,  uit  ver- 
wonderinge  over  allerley  vreemdig- 

heden,van  den  top  defes  bergs  'thoofd 
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achterwaerds  keerde.  Herkmans  vor- 
ders  befchouwde  voor  uit  niet  dan 
ontoegankelijke  toppen,  vol  dichte 
boflchaedjen  :  weshalven  ten  noor- 

den afzakte  na  de  laegte:  al waer  twee 
volkoomen-ronde  moolen-fteenen 
vond,  van  ongemeine  groote  i  de 
grootfte  ftond  op  de  kleinder :  uit  het 
midden  wiefch  de  ftruik  karawata. 
Men  kan  niet  bevroeden,  waeromof 
op  wat  manier  defe  fteenen  aldaer  ge- 
maeckt ,  gebragt  en  d'een  op  den  an- 

der geraekt  zijn.  In  't  dorp  detpeti- 
guare  s  verzochten  d'Americae  ne  n ,  die 
Herkmans  uit  Parayha  vergefelfchap- 
ten ,  om  te  blij  vemalzoo  haer  ouders, 
voor  de  Portugeefen  vluchtig,  d'  inwijk 
Trahijon  eertijds  verlieten ,  en  zich  irt 
vermaekelijke  valleyen  alhier  neder- 
floegen.  Herkmans ,  die  haer  dienft 

van  doen  had,  floeg  't  verzoek  af: 
hakte  een  opening  door  dicht -be- 
groeyde  ruichte  :  geraekte  lanx  een 
flijkerige  weg,  in  welke  zomwijl  tot 
de  knie  toe  in  zonk ,  aen  een  berg  ,by 
welke  niet  zonder  moeyelijk  gevaer 
topwaerdsklom.  Nevens  een  verfche 
beek  vernachtende,  maekte  zedert 
een  weg  over  hooggëbergt  en  door 
diepe  valleyen :  vond  hier  en  daer  bui- 

ten gemein  groote  fteenen,  outaers- 

gewijs  op  gerecht :  bezichtigde  't  ver- heten e  dorp  Wiraremhuca  ,  alwaer 
menfchen  -  voetftappen  befpeurde  « 
en  hernoemde  de  rievier  Tambahuja 
metbenaeming  Mofihi .•  teroorzaek 
eenfterke  muskus  reuk  uitwaezem- 
de ,  welke  de  krokdillen  en  zommige 
(langen  van  haer  gaven.  Eindelijk  liep 
Herkmans  togt  aldus  af.  Hy  ontdek- 

te voor  de  Uaere  ftroom  Capariguaba 
een  verfcheide  grond,  als  tot  noch  toe 
bewandelde;  want  daer  d'eerfte  meed 
zaevelachtig  en  donker-graeuwwas, 
wierd  de  boodem  vorders  geel ,  kley- 
achtig  en  vruchtbaer.,  vol  doornen 
en  onkruid  ,  by  mangel  van  land- 

bouw. Hy  ontmoete  in  een  valleye 
twee  rotzen  ,  niet  ongelijk  twee 
ronde  toorns  :  d'  een  ftond  van  den 

berg  af-gefcheyden,  d'ander  ten  deele 
aen  de  berg  gehecht  door  de  natuur. 
De  berg  zelf  ftak  verre  boven  alle  top- 

pen rondom  uit;  doch  men  konde 
evenwel  van  de  kruin  niet  verre  zien, 

we- 
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wegens  de  nevelachtige  lucht.  Hier 
lag  eertijds  de  fterke  en  bevolkte  ftad 
Arazemhea :  welken  de  Portugeefche 
veld  -  heer  Duarta  Gomez  de  Silveira , 

flormender-hand  bemagtigt  ,    ten 
grond  toe  verwoede :  ter  oorzaek 
Arazemhea   met  de  Franfche  handel 

dreef,  d'  Ingezeetenen  wierden  meeft 
nedergehakt :  uitgezondert  weinige 
na  de  zee-kuflen  vervoert,  onder  wel- 

ke ook  dekoning  zelf,  die  namaels  in 
Spanje  ftierf.   Twee  van  fijn  zoonen 
volgden  Herkmans  op  defe  togt :  die 

nevens  d'andere  Brafiliaenen  den  Ne- 
derlanders d'ooren  vol  bliefen :  men 

wierd  tot  een  gewifTe  dood  gevoert : 
het  water  zoude  voortaen  ontbree- 
ken.  En  wie  zag  een  einde  van  defe 

togt,  niet  min  moeyelijk  als  gevaer- 
lijk  en  vruchteloos.  De  Nederlanders 
luifterden  na  de  Brafiliaenen  :  ieder 

toonde  zich  even  onwillig,  om  ver- 
der te  reifen.    Weshalven  Herkmans 

zich  niet  weinig  bedraeyt  vond.  Hy 

fpreekt  dan  alle  moed  in  't  lijf.  Byde meefle  vonden  fijn  redenen  zoo  veel 
klem  :  dat  beloofden  zuur  en  zoet 

met  hem  uit  te  flaen :  't  mogtloopen , 
zoo  het  wilde.  Tien  alleenlijk  keer- 

den te  rugge  na Parayha.  Zedert  vor- 
derde Herkmans  fijn  reis  na  't  zuiden 

of  weflen  ,  volgens  de  bogten  van 

'tgebergt;  doch  langzaem  ,  wegens 
de  fleile  rotzen ,  diepe  valleyen ,  don- 

kere bofTchaedjen  en  fnelle  beeken. 

Hy  leide  dagelijx  ten  hoogden  niet 
meer  als  drie  mijlen  weegs  af :  quam 
binnen  een  vervallen  vlek  der  Tapu- 

yers.  In  d' hutten,  fchuilende  onder 
de  bladeren  carawatta  ,  wierden  ge- 

vonden kalabafTen,  aerde  drink -va- 
ten ,  mutfen ,  fchoenen ,  vifTchers  ge- 

reedfchap  ,  boogen ,  pijlen  ,  fchellen 

en  vreemd  fpeel-tuig;  doch  alles  ver- 
rot en  befchimmelt.  Waer  uit  lichte- 

lijk was  af  te  meten:  hoe  d'inwoon- 
ders  Tapiviori  fchielijk  de  vlucht  ge- 

nomen hadden. Eindelijk  quam  Herk- 
mans op  de  grenzen  derTapuyers :  al- 

waer  zich  tuflchen  omgehakte  hoo- 
rnen   t'ellekens   des    nachts    flerk 

maekte  tegen  alle  vyandlijke  indruk. 
Voort-gereift  vond  fmakeloos  water, 
daer  na  geen  ,  en  eindelick  brak:  zuix 

?tvolk  klagtig  viel   over  de  onge- 

makkelijke togt.  Herkmans  moedig- 
de alle  :  zy  behoefden  zoo  zeerniet 

fijn  gebod ,  als  voorgang  te  volgen : 
wilde  met  haer  leven  of  fierven  :  in- 

dien noch  eenige  dagen  moed  hiel- 
den ,   zouden  'tquaedfle  over  zijn. 

Uit  fchaemte  en  vrees  ging  dereis  we- 

derom voort ,  tot  onder  't  hoog  ge- 
bergt  Capaoha.    Hier  ftond  de  mee- 
nigte  op :  zy  vergingen  van  dorft  en 
kommer :  wierden  tegen  eengewifïè 

doodaengevoert:  't  was  lang  genoeg 
met  'tgevaer  en  ongemak  geharde- 
bolt.  Herkmans  dieshalven,  door  dus-  xfa 

daenigeklagtenbenoodzaekt,  ftemt  Her 

de  wederom  -  togt  toe :  op  welke  in  °gt de  rievier  Arajjoahuh  boomen  zag, 

wiens  kruinen ,  boven  water  ftéeken- 
de  ,  mos  en  kroos  droegen :  ten  be- 

wijs dat  de  rievier  zomwijl  over  de 
zelve  heen  fpoelt.  Muifen ,  ratten  en 

flangen  vond  hy  aller  wegen  over- 
vloedig; doch  geen  wild  of  ander  vee: 

alleenlijk  zijn  gevangen  vier  armadil- 
loos.   De  lucht  was  zonder  voogels, 
en  allenthalveneen  naere  wildernis. 

Men  keerde  dan  terplaetfe,  alwaer 

de  karren  met  lyf-togt  aen  de  voet 

van 't  gebergt  ft  aen  bleven  :  en  trok 
zedert  noordelijk  ,  tot  de  zamen- 

vloeying  dti^xoomtiaAraj}oatr\Ma- 
rignïa  hoóge  rieden  en  biefen ,  en 
kreupel-  boflchen  vol  CaJJiaFiftula.  De 
rievier  Marignia  ,   liep  met  zulke 
kromme  fwieren  :  dat  Herkmans  ze- 
ven-mael  moeit  overfchepen  op  vlot- 

ten. Hy  vond  aen  de  Voet  van  een  on- 
bekende berg  glinfterende  fteenen, 

welke  zilver  beloofde;maer  nader  on- 
derzocht fielden  degroote  verwach- 

ting der  vindersten  fpot.  Ondertuf- 
fchen  nadien  zich  meer  en  meer  woe- 
fte  heiden  ,  fchraele bergen ,  droevige 

valleyen  en  naere  bofTchaedjen  ver- 
toonden ,  oordeelde  geraedzaemfl  na 

'tRecijfo  tekeeren,  alwaer  den  der- 
den van  flagtmaend  ,  zonder  andere 

verrichting  ,  als  dat   de  Brafilfche 
woeflynen  landwaerd  in  bezicht  had, 
aen-quam.  Weinig  te  vooren  lichten  c«» 

Licht-hart  en  Coin  d' ankers  van  acht  ̂ icht' 
groote  en  les  minder  zeilen.     tLag^M 

gemunt  op  't  eiland  Maragnon.  Dicht  »»»• onder  de  ftad fan  Luide  wijk  flapte  Coin 
te  land  :  ruktegefwindnadefterkte, 

be- 
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befpoelt  van  twee  zijden  door  de 
ftroom 'r  die  zich  aldaer  in  twee  boe- 

zems verdeelt.  Debezettelingen  wa- 
ren te  kleiomoedig,  om  geweld  af  te 

Wachten.  De  flot-voogd  dan  vaerdigt 
aen  Coin  twee  voornaeme  perfonaed- 
jenaf ,!  met  aenbod  zich  te  willen  on- 

der- ftellen,  op  billijke  voorwaerden. 
Cbin  vergunde  allelijfs  genade  en  vol- 
koómen  bezit  van  goederen  :ja  de  be- 

zetting ,  fterk  drie  honderd  en  dartig 
koppen,  vermogt  mits  ontwaepend 
binnen  de  ftad /<j#  Luidemik  te  ver- 

blijven, tot  nader  orde  beraemd  wierd 
hy  Maurïts  en  den  hoogen  raed  op 
'tRecïffo.  Men  vond  binnen  't  flotvijf en  vijftig fwaereftukk en gefchut,  en 
overvloed  van  allerley  krijgs  behoef- 
teri'.Ses honderd  Nederlanders  bleven 
binnen  de  fterkte  Maragnon.  Maerde  I 
nieuwe  koning  over  Portugal  khegde  j door  fijn  gezant  Men doza  aen  dé  Stae- 
ten  des  Vereenïgden  Nederlands ,  we- 

gens de  verrichtingen  der  Weft-Indi-  j 
fche  maetfchappy :  die  hem  Loanda 

en  d'eilanden  Thomas  en  Maragnon  af handig  maekte :  terwijl  hy  in  vreede- 
handeiing  ftond  met'tNederlandfche 
gemeine  beft:  ja  hem  hulp  benden 

van 't  zelve  toequamen  tegen  de  Ca- ftijiaenfche  koning.  Doch  hy  klopte 
voor  een  doof-mans  deur:  alzoo  het 
veroveren  van  Loanda,  Thomas  en  Ma- 

ragnon voorviel,  of  eer 't  tien -jarig  be 
ftand  met  Portugal  geflooten  of  by 
den  koning  goed  gekeurt,  of  ten  min- 
ftenafgekondigtwas.  Doch  Maurïts, 
zedert  niet  konde,  volgens  verdrag, 
op  deBrafilfche  Portugeefen  heil  zoe- 

ken, zocht  een  andere  weg,  om  met 
de  wapenen  iets  voordeeligs  te  be- 

vechten :  alzoo  de  welftand  der  Weft- 
Indifche  maetfchappy  enkelijk  aen 

'toorlogs  geluk  hing.    Hy  kreeg  het 
oog  op  de  Zuïd-zee :  werwaerds  de 
vaert  uit  Brafil  te  gemakkelijker  viel, 
door  de  ftraet  Magellanes  of  Ie  Maïre, 
dewijl  des  zomers  voor  d'Americaenr 
fche  kuft  meeft  noordelijke  winden 
waeyen.    Ook  was  op  de  Zuider-O- 
ceaen  bequaemegelegentheid ,  nietal- 
leen  om  de  rijke  Manilha-vaerders ; 
maer  ook  de  Peruaenfche  zilvervloot 
te  onderfcheppen.  Behalven  datmen 
met  kleine  onkoften  en  moeyte  zou- 

land. 
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de  konnen  navorfchen ,  of  elders  aert 
't  Onbekende   Zuïdland  eenige  voet van  koophandel  te  veftigen  ftond. 
Ditjaer  feftien  honderd  een  en  veer- 
tig  was  niet  alleen  merk Waerdig  we- 

gens d'af-val  der  Portugeefen;  maer 
ook  door  byzondere  waters-nood,  mtt¥t- 

\  die  veel  fchade  toebragt.    De  ftort-  7lfii 
vlaegen  vielen  onophoudelijk  terne- 

der :    de  opgefwolle  ftroomen  lie- 
pen over  aiie  dijken  en  dammen : 

'tgewafch  fpoelde  weg,  of  wierd  van kleine  water-wormtjens  afgeknab- 
belt,  zoo  haeft 't  water  viel.  Bydefe 
landplaeg  plaegden  de  pokjensd'in- gezeetenen  wijd  en  zijd  over  Bra- 

fil Veele  fneuvelden  aen  dit  quaed. 
Andere  (leepten  de  lendenen  na.  By 
mangel  der  Negers ,  onder  Welke  de 
fterfte  hard  voortging  ,  ftonden  veel 
zuiker  -  moolens  ftil.    't  Zuiker  -  ge-  StnanitHr. wafch  bleef  verllikt.  Ondertuftchen  fcLlpJ 

btezgMaurïts  aenfchrijvensvan'tbe-  **2*lm ftand  tuflchen  de  Porrugeefche  Ko-  TZT 
nmg  en  Algemeine  Staeten  des  Ver 
eenigden  Nederlands  :  ieder  behield 

't  geen  door  de  wapenen  had  eigen  ge- maekt,  de  koophandel  ftond  weder- 
zijds vry  :  alle  fterkten  en  plaetfen  in 

America:  gehoorig  tot  Caftiliens-kroon, 
worden  voor  vyandlijkbyd'eenzoo 
wel  als  d'ander  verklaert  :  degewe- 
ften,  dietuftchen  d'uiterfte  grenzen 
der  Portugeefen  en  Nederlanders  leg- 

gen ,  zullen  verdeelt  worden ,  ten  ein- 
de weder-zyds  een  vafte  land-fchei- 

ding  zy :  alle  handel  op  'tCaftiliaens 
America  zy  verbooden  :  eïk  eigenaer 
zal  blyven  by 't  bezit  der  goederen, welk  had  ten  dage  als  dit  tien-jarig 
beftand  wierd  afgekundigt.   Maer, 
terwijl  Maurits  geen  verlof  konde 
verkrygen ,  om  weder  t'huifwaerd  te 
keeren  ,  vaerdight  hy  fijn  geheim- 
fchryver  Carel  Tolner  na  Nederland-. 
ten  einde  aldaer  bericht  deed ,  belan- 

gende den  Brafilfchen  toeftand  ,  en' 
een  verzoek  van  't  geen  de  noodzae- kelijkheid  vorderde.  Defedanmaek 
te  bekent:  hoe  W/van  Maragnon ̂ Itmflt 
af  tot  de  ftroom  Re  al  toe  volkomen  frbetoe- 

vreede  genoot  :   het  verval  |by  defiand' oorlog  wierd  allenthalven  herfteld. 
Doch  Maurïts   konde  onmoogelijk 
goedkeuren  'tbefnoeyen  derkrijgs- Rrr  magc 

Tolner  deed 

btricht  -van 
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mageen  't  afdanken  van  ettelijke  be- 
vel-hebbers: alzoo  de  Portugeefen  hei- 

melijk toeleiden  ,  onaengezien'tbe- 
ftand,om  by  alle  gelegendheid  de  ver- 
loorene  plaetfen  in  Bra/ilen  Africa  we- 

derom te  bemachtigen.  Ook  voeden- 
ze  een  bittere  haet  tegen  de  Weft  In- 
fche  maetfehappy ,  ter  oorzaek  den  Ie- 
jukten   en  monniken  de  Brafilfche 
boodem  ontzeid  is  :    overlaetende 

Hechts  ettelijke  priefters.  Vorder  vvae- 
ren  veel  Portugeefen  aen  de  Weft  Indi- 
fche  maetfehappy  zeer  ten  achteren  : 
zulx  na  beroerten  haekten,om  niette 

beraelen.Haer  boofe  toeleg  bleek  on- 
lanx  genoeg ,  wanneer  de  geduchte 
Spaenfche  vloot  zich  vertoonde  voor 
7  Reciffo.  Op  de  loden ,  ftout genoeg 
tot  boofe  (lukken ,  was  even  zoo  wei- 

nig flaet  te  maeken.  De  tijding  van 
't  afdanken  der  bevel-hebbers  had  be- 
reeds  te  wege  gebragt :  dat  verfcheide 
dienfl  namen  onder  de  Portugeefche 

koning:gebelgt,zulkeenloonteont- 
fangen  voor  haer  bloedige  moeyelijk- 
heden.  Onder  andere  hoofd-ftukken, 

was  ten  hoogden  noodig,  debeftie- 
ring  der  Weit-Indifche  maetfehappy 
niet  te  veranderen  jaerlijx  :  dewijl 
nieuwe  heeren  dikwils  nieuwe  wet- 

ten maekten,die  uit  onkunde  der  Bra- 
filfche ftaet  weinig  voordeel  toebrag- 

ten.  Tolner  voegde  hier  by :  Maurits 
had  tot  noch  toe  vergeefs  geklaegt 
over  de  fchaerfcheid  der  levens-mid- 

delen.   De  menfehen  moeten  door 

honger  uit-teeren,  en  alles  ftaet  ge- 
fchaepen  ten  verderf:  tenzy  haeftig 
toevoer derwaerds komt.  Eengroot 

aentai  flerft  by  mangel  van  genees- 
middelen. Voorts  leverde  Tolner  over 

een  blafTèrt ,  behelfende  't  getal  der 
foldaeten ,  die  de  weft-ïndifche  maet- 

fehappy in  dienfl;  hield  :  namentlijk 
Seregippe  delRey  had  drie  vaendels,de 
fterkte  Maurits  lanx  de  rie  vietFrancif- 

co  vier \d' 'A lagoas , tPoyuca ,  en  defchans 
Prins  Wilbem  ieder  twee  ,  de  vaftighe- 
den  Antonio ,  vander  Dujfen  ,  Frederik 
HenriktErneftus-fchans,  It  Reciffo  >\  ilot 

de  Bruin  en  't  water-flot,  Olinda,  Igara- 
fua,  Itamarica,  Frederik-flad,de  fterkte 
Oranje,Ceulen,Siara  en  Tapicuru  elk  een 
bende.   Vier  vaendels  verdeedigden 
de  veilingen  Margareta  en  Reflinga. 

beu 

Mat 

d'Onder  -  veld  -  marfchalk  Hinder/on 
be  vvaerde  de  ftad  Loanda  en  't  flat  Ben- 
guela  met  tien  vaenen:  vier  lagen  op 

't  eiland  Thomas ,  en  even  zoo  veel  op 
Maragnon.    Zulx  de  gantfche  krijgs- 
magt  beftond  in  vier  duizend  acht 
honderd  en  drie  en  veertig  koppen : 

welk  getal  dagelijx  verminderde:  de- 
wijl zommigeftierven,  andere  na  den 

Portugees  overliepen.  Dieshalveri  in- 
dien geen  nieuwe  hulp-benden  kreeg, 

hykonde  niets  totvoort-zettingder 
Weft-ïndifche  maetfehappy  ter  hand 

flaen,  ja  de  verooverde  plaetfen  geen- 
zints  verdeedigen:  en  zoo  geen  leef- 
togt  bequam  ,  niet  leven.   Maer  de  Bri, 
brief,  gefchreven  by  Mafcarenhas,  t.zi- 
tijds  Salvador  s  ftee- voogd ,  aen  Mau- 

rits luide  aldus.  Hy  ftond  tegenwoor- 

dig in  d'  hoogfte  gunft  des  nieuwen koninx  te  hoof.  Wenfchte  alles  goeds 
van  Maurits  te  verftaen.  Konde  niet 

nalaeten  te  berichten  ,  hoe  de  Portu- 
geefche kroon  een  diep  mifnoegen 

fchepte  over  't  ge  weid,  door  de  Neder- 
landers gepleept,tegen  Loanda,Thomas 

en  Maragnon:  terwijl  Mendoza  met  de 
Staeten  des  Vereenigden  Nederlands  in 
onderhandeling  van  vrede  ftond.  Hy 
hoopte  defe  overlaft  gefchied  te  zijn, 
buiten  kennis  van  Maurits  :  als  die 

fijn  adelijk  NafTouwfche  huis  voor 
fchand-vlek  van  boofe  ftukken  altijd 
trachte  te   bewaeren-    Konde  vor- 
ders  lich  telijk  zien ,  hoe  de  plicht  ver- 
eifchte:d'onlanx  bemagtigde  plaetfen 
wederom  in  te  ruimen  aen  derechte 

eigenaers:ofanderfints  hieltzich  Por- 
tugal met  aen  hettien-jaerigbeftand. 

Eer  de  tijding  tot  Lisbon  quam  van 

't  gepleegde  voor  Loanda,  op  Thomas 
en  Maragnon  ,  fcheen  de  koning  zeer 

genegen:  om  Maurits  fijn  heir-krach- 
ten  in  Bralil  te  bevelen.  Weinig  kreun- 
dezichM^/7/jaenzulkfchrijven,en- 

keiijk  bekommert  met  't  beftellen  der  ft*l\ burgerlijke  toeftand,  by  defe  gerufte  de. 

tijd.  Hy  vergunde  vryheid  van  tien- 
den aen  de  nieuwe  volk  -  plantingen 

voor  zeven  jaer  :  verkocht  ettelijke 
velden  ten  land-bouw;verbeterde  alle 

verval  der  veilingen  :  bedwong  d'o- 
penbaere  Roomsgefmde:  ftelde  naeu- 
weordeopdefchoolen,  gods-huifen 
en  den  gang  der  munt :  vergunde^» 

Por- 

ïia. 

naem 
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Portugeefen  byzondere  vryheid  in  het 
geeftelijke  en  wereldlijke.  Ondertuf- 
fchen  wierd  een  droevige  tijding  in- 
gebragt:  hoe  deMaragnaeners,  geftijft 
door  de  Brafiliaenen  en  Portugeefen , 
de  fterkte  Calvaria  ,  nevens  de  rievier 
Tapicuru ,  hadden  over  -  rompelt :  de 
bezetting  nedergehakt:  en  de  üadfan 
Luidewijk  beftormden.  Gefwind  rukt 

rfom  Èituterfi*  met  drie  honderd  Nederlan- 
hting  ders  en  twee  honderd  Brafiliaenen  uit 
rv-   Siara  dervvaerds.   De  vyand ,  zeven honderd  Portugeefen  fterk ,  behalven 

drie  duizend  Brafliaenenr,  hield  geen 
ftand:  ftak  van  'teiland Maragnonnz 
de  vafte  kuft  over  :  en  legerde  zich 
tuflchen  eng  gebergte.  De  gantfche 
fchuld  defer  zaemen-fweering  wierd 
te  laft  geleid  aen  den  dronken  ftee- 
voogd  Vin  fan  Luidewijk  en  des  zelfs 

geheim-  fchrij  ver  Wilhem  Negenton,óit 
de  land  zaeten  door  ftuurfche  wreed- 

heid afkeerig  maekten.  Onder  andere 
zettenze  vier  en  twintig  portugeefen 
uit  enkele  moedwil,  zonder  de  minfle 
fchijn-reeden,  te  land :  daerze  door  de 
Tapuyers  7.i)n opgegeten.  Maurits  on- 
dernnTchen  beoogde  een  gewigtige 
toeleg.  Hy  had  het  gemunt  op  de  ftad 
Buenos  Aires  in  't  zuidelijk  gedeelte 
van  Brafil,zen  de  rievier  laplata  gele- 

gen :  alwaer  een  weg  te  land  na  Peru 

leide  :  weshalven  zomwijl  't  zilver 
herwaerds  ,  en  de  Negers  derwaerds 
gevoert  wierden :  by  zonder  wanneer 

eenige  ongelegendheid't  vaerwater  na 
Panama  toefloot.Terwijl  Maurits  alles 
vervaerdigdetotdefetogt ,  quameen 
droevige  tijding  op '/  Reciffo :  nament- 
lijk  twee  Portugeefche  fchepen  fmee- 

len  eenig  volk  aen  't  eiland  Thomas , 
onder 't  beleid  vanLaurens  Pirez  :  die 
de  Nederlandfche  bezetting  uit  't  He- 
deken  Pavaofa  joeg :  en  de  fterkte  hard 
belegerde.   De  fchaerfcheid  van  wa- 

ter benoodzaekte  veele  trouwloofe 

tot  de  vyand  over  te  loopen.  't  Stond 
te  beduchte,dat  gelijke  bejegening  de 
ftad  Loania  en  Seregippa  delRey  zoude' 
ontftellen.  Hier  mede  wierd  de  togt 
na  chili ,  onder  Henrik  Brouwer ,  en  de 
toeleg  van  Lichthart  op  Buenos  Aires 
geftaekt.  Maurits  dan  waerfchonwde 
de  Nederlanders  in  Angola :  zy  zou- 

den op  haer  hoede  zijn ,  en  voorzien- 

irtu- 
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tig  wachten   voor  de  meineedige 
trouwloosheid  der  Portugeefen :  als 
die  voorgaven:  'tftond  vry  met  ge- lijk recht  wederom  te  haelen ,  geduu- 
rende  't  tien-jaerig  beftand,  't  geen haer  ontweldigt  was,  terwijl  van  be- 

ftand in  's  Graeven-haegewietèLgehan- delt.    Door  dufdaenige  ftoutigheid , 

gepleegt  op  d'eilanden  Maragnon  en' Thomas ,  ftaeken  de  Brafiliaenfche Por- 

tugeefen d'hoofden  te  zamen:  jage- bruikten  een  oproerige  tael  :  zulx 
Maurits  hem  benoodzaekt  vond,  de 
meefte  belhamers  te  ontwaepenen. 
En  dewijl  de  Negers  uit  de  Palmares 
groote  overlaft  deeden  ,  byzonder 
aen  deland-bouwers  in  d'Alagoas,üe\- de  Maurits  orde :  ten  einde  die  roof- 
neften  verwoeft  wierden.  DePalama-    **to*W 

wzijntweedorpen,  lanx  de  rievier  ££** Gungohuhy,  fchuilende onder  dichte 
boflehaedje,  fes  mijl  ten  noorden  van 

Parayla.  d'Inwoonders  fes  duizend  h     ■ fterk,zijn  meeft  gevluchte  Negers,  die  wZim. 
herwaerds  zamen  vloeyen,  en 't  land 
rondom  af  ftroopen.   Zy  bewoonen 
hutten  uit  gevlochte  takken  enftroo, 
achter  welke hooven  leggen,  enlan- 
deryen  vol  palm-boomen  :  bootzert 
na  den  godsdienft  en  't  burger-beftier, onder    de   Portugeefen  gebruikelijk* 
Een  flaef  verkrijgt  fijn  vryheid ,  wan- 

neer een  Neger  gevangen  brengt  bin- 
nen Palmares ;  doch,  indien  vry  willig 

derwaerds  vlucht,  geniet  alle  voor- 
rechten nevens  d'andere.  Zy  leven  by boonen ,  patates-wortelen ,  mandioea , 

Turkfche  tarwe ,  twee-mael  'sjaerlijx 
in-geoogft,  wild-braed,(want  tam  vee 
word  aldaer  niet  gevonden)  envifch, 
welke  de  noorder  arm  der  rievier  All 
lagoa  overvloedig  verfchaft.   Tegen 
den  avond  te  huis  gekeert  van  de  jagt, 
zetten  eerft  rondom  fchild-wachteri 
uit,  en  danzen  voort,niet  zonder  yze- 
Jijk  gefchreeuw,  tot  midder-nachn 
flaepen  voorts laetin  den  dag. Terwijl 
drie  honderd  vuur-roers  ,  honderd , 
Mamelukken,  en  zeven  honderd  Brafi- 

liaenen zich  vervaerdigen  tot  de  togt 
na  de  Pfilmares,  quamen  op '/  Re  rijf  o  de 
gezanten  des  koninxvan  Congo,  die 
voor  Maurits  ten  vereering  bragten 
twee  honderd  Neger s,een  goude hals- 

band en  pot,  behalven  een  meenigte 

Rrr  2  N'e* 
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als  ook  der 
•verft  Sonho . 

hoedaenig 

de  genanten •van  Congo 

waeren. 

Nieuvoiand 
uit  Loanda 
overvalt  de 

Portugeefen. 

Negers  aen  de  Weft-Indifche  maet- 
fchappy.    De  gezanten  verzochten 

hulp  tegen  dengraef  Sonho  :  diever- 
raederlijk  toegeleid  had ,  om  den  ko- 

ning uit  Congo  te  verdrijven  :  welke 
toeleg  ontdekt  was  by  afgeworpene 
brieven  ,  onderteikent  van  den  ftee- 
voogd  en  bifTchop  tot  Loanda ,  weinig 
te  vooren  eer  Loanda  door  d' Hollan- 

ders vermeeftert  wierd.  Maurits  ont- 
haelde  de  gezanten  vriendelijk:  bood 

zich  aen  tot  middelaer,om  't  gefchil  te 
beflechten :  en  fchonkhaer  een  lange 
fullepe  mantel  met  zilvereengoude 
boorden,  een  zijde  rok  en  fluyer,  en 

een  bevers-hoed  volgoudeborduur- 
fels.  Eerlang  quamen  ook  de  gezanten 

van  Sonho ,  biddende :  't  Beliefde  Mau- 
rits;  geen  byltand  te  doen  aen  den  ko- 

ning van  Congo.  Een  der  gezanten  ver- 
trok na.'sGraevenhage.Tsden  quamen 

uit  Congo  twee  andere  koninglijke  af- 
gezanten, die  haer  brieven  openden 

voor  den  prinfe  van  Oranje  Frederik 
Henrik.   Dit  waeren  fterke  mannen , 

fwart  en  vaerdig  :  zy  fvvierden  haer 

flag-fwaerden  met  een  vervaerlijk  ge- 
zicht :  danften  op  een  vreemde  wijfe : 

vertoonden  de  gedaente  van  haer  ko- 

ning, zittende  niet  zonder  ftil-fwij- 
gendeftaetigheid  :  als  ook  hoe  de  ge- 

zanten hem  eer  beweefen.  Vorders 

droegenze  gemakkelijk   drie  hon- 
derd vijf  en  twintig  ponden :  haer  cie- 

raed  beftond  uit  olifants-ftaerten. 

Terwijl  dc(e  gezanten  haer  laft  vol- 
trokken ,  verdroegen  onderling  Cor- 

nelis  Nieuwlandüee- voogd  van  Loan- 
da en  't  Portugeefche  opper -hoofd 

Peter  Cafar  de  Menefes  ,  alzoo  't  tien- 
jaerig  beftand  nu  geflooten  was  tuf- 
fchen  Portugal  zn  't  Vereenigde  Neder- 

land :  dat  Menefes  ,  ( verfoeyende 

d'overlaft  by  fijn  landaerd  op  't  eiland 
Thomas  gepleegt)  't  gewefl  befproeyt 
door  de  droom  Bengo  zoude  bebou- 1 
wen  ,  en  de  gevluchte  landzaeten  tot 
d'oudevoet  van  handel  en  leven  we- 

derom te  zaemen  roepen,  't  Beloofde 
wierd  ter  goeder  trouwe  na-geko- 

men :  ja  Menejes  zette  Nieuwlandzoo 
veel  meel  by,  als  tot  onderhoud  van 
duizend  gekochte  Negers  vereifchte. 
De  Portugeefen  en  Nederlanders  be- 
gonden  nu  meer  en  meer  malkander 

gewent  te  worden :  als  echter  Nieuw- 

land,  niet  alleen  door  't  geen  opd'ei- 
landen  Maragnon  en  Thomas  onlanx 
voorviel ;  maer  ook  wegens  ander 
quaed  vermoeden  gaende  gemaekt, 
uit   Loanda  twee  honderd  bus-drae- 
gers  by  nacht  affchikte :  ten  einde  hy 

'topper-hoofd  Menefes ,  nevens  wei- 
nige andere ,  door  welkers  verraeder- 

lijke  opftand  vreefde  ,  by  den  kop 
kreeg.   De  foldaeten  dan  vielen  in 

't  krieken  des  daegs  de  flaepende  Por- 
tugeefen onvoorziens  aen  :   hakten 

veertig  ter  neder:  voerden  Menefes  ge- 
vangen weg  ,  en,  nevens  verfcheide 

andere  aenzienelijke  perfoonaedjen, 

een  buit  gefchat  op  meer  dan  hon- 
derd duizend  dukaeten.  Men  beitel- 

de voorts  honderd  en  feftig  Portugee- 
fen in  een  onbequaem  vaertuig,  met 

weinig  eed-waeren  ,  om  na  Salvador 
tefchepen.  Defe  zukkelden  een  ge- 

ruime tijd  op  zee:  acht  ftierven  van 

honger:  d'overige,  ten  been  toe  uit- 
geteert ,  liepen  binnen  Pernamhuco: 
al  waer  Simon  A 'har  es  de  la  Benho ,  ont- 

zet wegens  de  mishandeling  aen  fijn 
lands  -  genooten  gepleegt ,  fwaere 
klagten  inbragt  tegen  Nieuvoland,Mols  Klag, 

en  Kroes ,  aen  welke  "t  hoogde  gezach  ~ 
over  Loanda  ftond  :  zy  hadden  't  recht 
der  volkeren  gefchonden :  en  de  be- 
fwooren  beftands-puntenmeineedig 

gebrooken.  't  Was  billijk ,  dat  de  bal- 
lingen herfteld  wierden  in  haer  land 

en  goed.  Maurits  antwoorde :  Loanda  ann 

behoorde  tot  de  Weft-Indifche  maet-  **" fchappy  :  had  over  die  ftad  niets  te 
zeggen.  De  bewindhebbers ,  diefwe- 
gen  aengefproken ,  zullen  zich  buiten 
twijffelaen  dit  werk  ten  hoogden  lae- 
ten  gelegen  zijn :  te  meer  nadien,  lanx 

de  draed  van 't  geen  buiten  Loanda  is 
voorgevallen,  lichtelijk  fuüengerae- 

ken  achter 't  geheim  des  overlafts  ge- 

pleegt  op  'teiland  Thomas.'  De  vrye Neger  Chrifioffel  Santches  had  bereeds 
verklaering  gegeven  :  hoe  Antonius 
Cavalho  uit  het  eiland  Thomas  den  toe- 
ftand  des  zelve  over-briefde  aen  Lau- 
rens  Pierez  woonachtig  tot  Lisbon :  de 
Nederlanders  waeren  ten  meerderen 

deele  door  de  landziekte  gefneuvelt : 

zulx  'tgantfche  eiland  met  kleine 
moeyte  wederom  gebragtkonde  wor- 

den 

JBenk 

Niem 

rits. 
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den  onder  de  Portugeefche  kroon. 
Pierezmfte gefwind,  metkennis  des 
koninx  twee  fchepen  toe,  kreeg  laft 
van  hoogerhand  ,  de  Nederlandfche 
bezetting,  het zy met  beloften,  het 
zy  met  geweld,  te  verjagen.  Pierez 
dieshalven  voor  Lisbon  zeil  gegaen, 
met  't  begin  der  hooymaend  des  jaers 
feftien  honderd  tweeen  veertig ,  wei- 

gerde eerft  den  gewoonelijken  tol  aen 

'teiland  Thomas  :  viel  moordadig  de Nederlandfche  bezettelingen  aldaer 

op 't  lijf :  hield  haer,  gevlucht  binnen 
de  fterkte,  hard  belegert  :  en  vergif- 

tigde tegen  't  recht  der  volkeren,  de wateren  rondom.  OndertufTchen 

drukte  d'honger  niet  alleen  Loanda; 
maer  ook  Br a/il.  Om  'tquaedin  het roekoomende  voor  te  komen,  vond 
Mawittgeraedfaem :  delanderyenin 
dAlagoas  aen  nieuwe  volkplanters  te 
verkoopen.  Over  dit  werk  wierdge- 
flelt  Henrkh  Moucheron :  ten  einde  de 
velden  rondom  Porto  calvo  en  lanx 

de  rievief I 'ran ei fco ,  als  ook  in  d'Ala- 
goas ,  bezaeyd  wierden ,  en  brood  ver- 
llrekten.  Merkwaerdig  is  de  togt, 
welke  Rudolf  Baron  met  drie  metge- 

zellen Tapuyers  ter  hand  floeg.  Uit 
't  dorp  Careri  ,  zonder  eenige  voor- raed  van  mondkoften  vertrokken , 

liet 't  gebergte  Cupaovaaen  de  rechter 
zijde  leggen  :  vorderde  zeventig  mij- 

len landwaerd  ,  zonder  eenig  volk 
t'ontmoeten  :  alleenlijk  vond  een 
berg,  meeftbeftaendeuitMofcovifch 
glas.  Hier  liep  hy  zuidelijk  tot  inde 
dorpen  der  Waripebares  en  Carifüti : 
vriendelijk  onthaeld,  vergezelfchap- 
ten  hem  uit  ieder  dorp  een  :  ten  einde 
graef  Maurits  begroeteden.  Defe 
zond  haer  befchonken  na  huis.  Doch 

de  Waripebares  en  Caripati  bewoon- 

den veertien  dorpen  op  'tgebergt, welk  Brafil  ten  wellen  befluit  :  leven 
by  de  jagt,  vifchvangft  ,  wilde  hoo- 

ning en  allerleyaerdvruchten  :  voe- 
ren geftaedig  oorlog  tegen  magtige 

volkeren,  verfpreyd  over  een  vlakke 
boodem  na  den  zonnen-ondergang. 
Maurits  leide  Baron  een  jaerlijx  in- 
koomen  toe  ;  om  nieuwe  geweften 
zonder  ftil  te  zitten  t'ontdekken. 
Doch  de  Tapuyers  dwaelen  wijd  en 
zijd  tuflehen  de  rievieren   Grande, 

Quoauguho,  Ocioro,  Upamematn  Voi- 
roguo  ,  zonder  vafte  woonplaetfen. 
Het  zijn  fterke  menfehen ,  met  wree-  vreemd* 

de  oogen  en  fwart  hair  :  wijken  geen  mapi7 m 
paerd  in  lnelheid.  Wanneer  de  pne- ƒ>«,«•,. 
ftersinde  boflehaedjen  met  den  dui- 

vel te  raede  zullen  gaen ,  mompelen 
eenige  woorden  binnensmonds:  we- 

der gekeert  fchreeuwen  Iuids  keels: 
ga,ga,ga,annes,annes,annei ,  je das  jë- 
das  Jedas  ,  hade ,  congdeg  :  waer  op 
't  volk  antwoord ,  houh.  In  plaets  der befnijdenis  der  jonge  kinderen  ge- 
bruikenze  een  ih-fnijding.  't  Werk 
gaet  aldus  toe.  De  duiveljagers  ftaen 
op  een  lange  ry,  trippelende  en  zin- 

gende. Een  der  priefters  fwaeythet 
kind  voor  degantfehemeenigterond- 
om:loopt  met  't  zelve  een  ftuk  weegs: 
wedergekeert  houd  het  opfijnfehooc 
vaft :  terwijl  een  andere  paep  een  gat 
maekt  door  de  ooren  en  lippen  ,  in 
welke  zekere  beentjens  fleekt.  De 
moeder  ondertuflehenfehreyd  bitter. 
By  deze  verrichting,  die  met  gezang 
en  danfery  eindigt,  laet  zich  de  ko- 

ning altijd  tegenwoordig  vinden.  De 
maegden  blij  ven  onder  't  opzicht  der ouders ,  ter  tijd  de  moeder  haer  eerfte 
maendflonden  verneemt.  Dit  geheim 
maektze  den  Priefters  bekend ,  en  de- 

fe openbaeren  het  den  koning:  voor 
welken  de  dochter ,  rood  befchildert, 
gebragt  word :  die  haer  en  hem  zelf 
met  tabak  berookt  :  en  kondig  na 
de  krans  ,  die  de  bruid  op  't  hoofd 
draegt ,  met  een  pijl  werpt ,  indien  de 
pijl  treft,  lekt  de  koning  het  bloed  af: 
waer  uit  de  gequetfle  hoop  fchept 
van  een  lang  leven.  Zoohaeftdeman 

fijn  vrouw  befwangert,  heeft  hy  z'e- 
dert  geen  vleefchelijke  gemeinfehap ; 
maer  flaept  voorts  by  de  andere  wij- 

ven ,  welker  getal  meer  of  minder  is , 
na  ieders  goed-dunken.  De  kraem- 
vrouwen  eeten  haer  eigen  nageboor- 

te op.  't  Overfpel  ftaet  den  mannen 
vry:  de  vrouwen ,  op  't  zelve  mis-drijf 
betrapt,  boeten 't  met  de  dood.  De 
moeders  en  naefte  bloedverwantin- 

nen bereiden  de  geftorvene  kinderen 

tot  een  vroolijke  maeltijd .  Als  't  plan- 
ten en  zaeyen  ten  eynde  gebragt  is , 

foept  de  koning 't  volk  en  priefters  te zamen.  Hy  zelf  pronkt  metgroene 
Rrr  |  kran- 



;o2 

Derde 

O  E  &' 

der    Ta, 

puyers 

kranfen  behangen  j  alle  komen  be- 
fchildert  over  't  gantfche  licchaem  en 
vol  veel-vervige  pluimen  bezet  te 
voor-fchijn  :  zitten  ter  aerde  neder: 

droogen  eenige  boom- vruchten  tegen 
't  vuur :  de  vruchten  geftampten  met 
water  gemengt  worden  zoo  lang  ge- 

dronken, tot  wederom  uit  braeken. 

vreemde  *^e  priefters  zingen ,  fteeken  haer  pij- handei  van  pen  hemel  waerd,  en  ftaen  niet  anders, 
dfJ™flm  dan  ofin  de  lucht  een  vreemd  fpook, 

door  verbaeftheid  weg -gerukt,  be- 
fchouwden.  Op  de  rugge  van  zom- 

mige  hangt  een  bondeiken  flruis-vo- 
gels  vederen  :  andere  werpen  lichte 
pluimen  om  hoog  :  ten  einde  zien, 
hoedewindwaeyt.  Zy  gelooven  dat 

op  't  gezeide  bondelken  brood  uit 
den  hemel  daelt.  Wanneer  in  gras- 
maend  des  jaers  feüien  honderd  een 

en  veertig ,  de  over  ftroomende  rie- 
vieren  grootefchaede  den  land-bouw 
toe  bragten  ,  zijn  de  duïvel-jaegers 
raed  gevraegt.  De  koninglijke  kalabas, 
in  welke  d' heilige  fleenen  cehuterah 
en  titfcheyouh  verborgen  leggen,quam 

te  voorfchijn.  't  Werk  begon  met  dan- 
fen  en  zingen .  Daer  Honden  fes  prie- 
fters  op  een  ry,dewelke  zouden  waer- 
zeggen.  d'Eerfte  nameenlteen,  en 
fprak  de  Nederlanders  hebben  (lag  ge- 
leevert  aen  de  bezetting  binnen  Sal- 

vador ;  doch  zijn  nu  beezig ,  om  on- 
derling te  verzoenen.  De  tweede 

toonde  een  bloeyzem  vanTurkfche 
terwe ,  en  voorzeide  een  vruchtbaer 

gewas  der  terwe.  De  derde  hield  een 

witachtige  key ,  en  beloofde  over- vloed van  melk.  De  vierde  vatte  een 

(leen  gelijkende  na  brood,  en  gaf  te 

kennen,  hoe 't  land  veel  brood  zou- 
den voort-brengen.  De  vijfde  Hak 

een  pijl  en  boog  met  pluimen  behan- 
gen opwaerd ,  en  riep  :  dit  is  een 

fchenkaedjeder  engelen  :  't  wild  zal 
dichter  gevangen  worden ,  als  hier 
vederen  fungeren.  De  fefte  nam  een 
waffche  klomp  ,  waer  uit  bekend 
maekte 't  gelukkig  werk  derbyen.  Zy 
eeren  'themels-teiken  de  Groote  Beer- 
in.  Wonderlijk  in  haer  manier  van 
't  licchaem  te  zuiveren  :  zy  fteeken 

een 
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een  dronk  gevlochten  uit  fcherpe  bla- 

deren by  't  keelgat  tot  in  de  maeg ,  al- 
waer  zoo  lang  draeyen   tot   bloed 
fpouwen.   Des  zoomers  vloeyenze 

ten  fpiegel-ge vecht  te  zaemen  .'t  Feefl 
duurt  drie  dagen.    De  kampers  ko- 

men wonderbaerlijk  voor  den  dag : 
zy  zijn  omhangen  met  alderlei  plui- 

men :  draegen  in  plaets  vanlaerzen 
boombaflen  Om  de  voeten  :  't  hooft 

-glimt  van  hooning:  'thair  ,  in  een 
tuit  gebonden,  dingert  achteraf  :  op 
de  kruin  pronkt  een  vederbos ,  en 
rondom  den  hals  een  pluimekrans : 

aen  d'armen  bindenze  de  vleugelen 
der  vogel  kohituh:  over  de  rugge  hangt 

een  groene  tak  :  't  gantfche  licchaem 
is  veelvervigbefchildert :  't  hoofdhair 
deekt  vol  rood  dof.   Aldus  gaenze 
malkander  te  keer  :  en  ,  indien  on- 

derling een  wrok  voeden,  word  het 
fpelernd:  zulxmeenigmaelverfchei- 
de  fneuvelen.    d'Overwinnaer  ver- 

wijt den  overwonnene  met  vreemde 

fprongen  fijn  verwijfdheid:  en  geniet 
ten  prijs  des  zelfs  wij  ven  en  kinderen. 
Zy  eeten  de  (langen  manuah  vier  ellen 
lang.Défehebbenaen  dedaerteen  ho- 

ren ,  welken  by  'tlichaem  van  menfch 
of  beeft  met   een   geweldige   dag 
injagen,  flaen  fichomeen  boom,  en  j 

zuigen  tot  de  laetfte  droppel  't  bloed  I 
uit  't  lichaem.Men  vind  hier  ook  (lan- 

gen diervoegen  vergiftig  :  dat  door 
de  minfte  wonde  den  dood  veroor- 

zaeken  ;  ten  zy  'tgequetdedeelter- 
ftond  uitgefneeden  of  afgekapt  word. 
De  prieders  hakken  de  lijken  aen 
kleine  (lukken.   Oude  wijven  brae- 
den  de  (lukken :  de  vrouwen  knabbe- 

len 'tvleefch  rondom  de  beenderen 
af  :  de  beenderen  ,  bewaerd  tot  het 

gewoonelijkfeeft,  worden  gedampt, 
met  water  gemengt  en  gedronken. 
Doch   de  licchaemen  van   adelijke 
perfoonaedjen  moeten  niet  als   by 
edel-luiden  opgegeten.     Men   huid 
de  koning  in  ,  niet  zonder  vreemde 
plechtelijkheden.  De  prieilers,  met 
vederen  behangen ,  zalven  hem  met 
welriekende  balzem  ,  en  zetten  op 
fijn  hooft  een  cierlijke  kroon  uit  veel- 
vervige  pluimen.  Thans  is  ieder  uit- 
gelaeten  in  hippelen  en  zingen;  maer, 
zoo  iemand  begint  te  reppen  van  den 
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overleeden  koning  ,  heflènze  gelij- 
kelijk een  naer  gehuil  aen.  Hetko- 

ninglijk  gezach  beltaet  meer  in  rae- 
den  dan  gebieden.    De  zielen ,  der  Godsdienp 

gene  die  haer  eigen  dood  derven ,  ge-  dei,Ta- 

loovenze  onfterfelijk  te  zijn  ;  maer fuyirs' dewelke  door  vyandlijk  geweer  of 
vergif  of  een  verflindend  dier  aen 
kant  geraeken  ,  worden  na  ziel  en 
licchaem  vernietigt.  Zy  beuzelen  we- 

gens de  vos ,  dat  hy  de  gunft  der  god- 
heid de  Groote  Beerinne  van  de  Ta- 

puyers  heeft  afgekeert  ;  want  voor  et- 
telijke eeuwen  leefden  haer  vaders  in 

een  gelukzaelige  ftand:  welke  den  na- 
komelingen ,  tot  arbeid  gefchaepen, 

niet  mag  gebeuren ,  ter  oorzaek  de 
gezeide  God  verdoorr  blijft.  Zy  del- 

len den  afgrond  ten  weden ,  nevens 
een  donkere  poel ,  alwaer  de  duivel 
onderzoekt,  hoedaenig  de  zielen  op 
aerde  leefden,  wat  dood  ftierven.  De 
goede  worden  overgefcheeptna  een 
vermaekelijke  valleye ,  alwaer  over- 

vloedig vifch  ,  vleefch  en  hooning 
valt.  De  boofe  worden  jammerlijk  ge- 
pijnigt.    In  de  woedijnen  verbrand 
alles  door  weerfchijn  derzonnedrae- 
len  tegen  de  hooge  toppen  en  diepe 
laegten.   Met  de  regen  ,  gevallen  in    - 
louwmaend  ,  verfrift  het  gezengde 
gewafch.  Zy  \c\en  onderling  vreed- 
zaem ,  op  gelijk  recht  om  te  eifchen 
die  niet  heeft  ,  en  re  geven  dewelke 
heeft.  By  nacht  daekenze  haertog- 
ten,  uit  vrees  voorde  (langen  en  an- 

der wild  gediert.  Ten  zy  de  zon  eerft 
den  daeuw  optrekt,  zuilen  niet  op- 
kramen.  Haer  vrienden  ontfangenze 
eerd  blij  delijk  :  daer  na  fchreyenze. 
Voor  een  vyand  is  geen  genaede.  De 
koning  Iandovi,  meer  als  honderd  jaer 
oud ,   verzocht  ten  houwelijk   de 
fchóone  dochter  der  vord  Imker  door 

üjn  prieders;  doch  afgeflaegen  ,  be- 
dacht een  ioofe  vond.    Hy  noodigt 

lucker  met  fijn  landzaeten  tot  een 

fpiegel-gevecht.  Defe  verfchijnt:  men 
was  wederzijds  doende  :  wanneer  de 

vrouwen  uit  't heir  van  Iandovi  toe- 

vloogen  :  lucker s  kampers  by  'thair 
greepen :  zulx  voor  de  wreedheid  van  Wreedheid 

Iandovi  bloot  donden  :  en  een  mer-  var  ' keiijk  aental  vermoord  wierd.  Iandovi 
fchaekt  aldus  de  begeerde  dochter. 

Hy 

van  lundo- 
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Hy  had  toenmaels  veertien  wyven 
en feftig kinderen:  befliep  tevooren 

vijftig  vrouwen.  Ioan  Rab  een  Hoog- 
duitjcher  uit  Waldek  ,  die  door  laft 
van  graef  Maurits  vier  jaer  verkeerde 
onder  de  Tapuyers ,  om  haer  fpraek  te 
leeren ,  is  zichtbaer  getuige  der  voor- 
verhaelde  vreemdigheden .  Maer 
Henrik  Brouwer  lichte  d'ankers  van 

vier  zeilen  voor '/  Reciflo  na  Chili.  On 
dertuilchen  overvielen  eenige  ben- 

den Brafiliaenen  de  fterkte  Siara :  de 

flot-voogd  Gideon  tJfyCorritz  wierd  ne- 
vens alle  de  bezettelingen  en  arbeids- 

luiden  neder-gehakt.  't  Gelukte  J?#- 
Baron  wr-  dolfBaronbztet ,  die  met  weinige Ne- 

ZtheeL-  derlandfchefoldaeten  en  honderd  Ta- 
mares.  puyers  op  't  Groote  Palmares  ,  een  ver- 

fchuil  der  ruitende  Negers  ,  flout- 

moedigaenviel :  hy!eide'tdorp,ge- 
flerkt  met  een  dubbelde  heining ,  aen 

kooien.  Duizend  huifgezinnen  had- 
den zich  hier  nedergeflaegen ,  behal- 

ven  d'ongetrouwde.  Rondom  lagen 
ruime  zuiker-riet- velden.  Hoende- 

ren liepen  in  overvloed.  Anders  was 

hier  geen  buit  te  bekomen.  Baron  vel- 
deJionderd  Negers  ,  en  voerde  een- 

en-dartig  gevangen  weg  :  d'overige 
ontfnapten  in  de  dichte  boflêhaedjen. 
Maer  sJUaurits  verkreeg  eindelijk 
fijn  langverzochte  oorlof,  om  te 
vertrekken.  Hy  had  nu  door  beleefde 
brieven  affcheid  genoomen  van  de 

gezach-hebbers  in  Serinhain  ,  Porto 
Calvo,  Iguarazua,  Itamarica,  Paray- 
ha ,  rio  Grande  en  de  raed  op  V  Reciffb: 
die  hem  alle  eenpaerlijk  bedankten 

voor  fijn  wijfe  land-beftier  ,  betui- 
gende haer  hertgrondige  droefheid 

wegens  fijn  vertrek  ,  welke  buiten 
twijfel  geen  kleine  onheilen  zoude  na 
zich  fleepen.  Doch  hoewel  de  be- 

wind-hebbers der  Weft  -  Indifche 

maetfchappy  den  af-togt  voor  graef 

«JMaurits  gefield  hadden,  opd'aen- 
164.3  vang  der  lente  van 't  jaer  feflien  hon- 

derd drie  en  veertig,  ging  de  reis 
toenmaels  niet  voort  :  ter  oorzaek 

de  graef  gelaft  wierd,  de  krijgs  magt 
te  verminderen  tot  achtien  vaendels, 

en  d'inkornflen  van  die  de  kerk,  of 
'traedhuis  bedienden  te  befnoeyen  , 
eer  te  huis  keerde.  Hy  vond  hier  groo- 
tefwaerigheid  om  zulk  een  raed-flot 

meu 

tin 

Boek: 

ter uit-voering teilellen.  Weshaiven 

fchreef  aen  d'Algemeine  Staeten  des  *| 
Vereenigden  Nederlands .-  hoe  onmo-  am 
gelijk  was  den  Brafilfchen  kring,  eeni- 

ge honderd  mijlen  wijd,  te  befcher- 
men  metzoo  weinig  krijgs-magt:  de 

Portugeefen  bedekten  d'haet  onder 
vleyende  veinzeryen  :  paften  op  alle 

gelegendheid  ,  om  't  tegenwoordig 
bezit  den  Nederlanders  uit  d'hand  te 

wringen  :  zy  vervloekten  d'opge- 
ftelde  tollen ,  vryheid  van  gods-dienft 
den  looden  vergunt,  en  't  uitbannen 
der  Roomfche  geeftelijkheid.  En, 

alzoo  meer  dan  negen  en  vijftig  ton- 
nen gouds  ten  achteren  flonden  aen 

de  Weft-Indifche  maetfchappy,  lei- 
den enkelijk  toe  :  om  by  beroerde 

tijden  nooit  te  betaelen.  Zulx  door 

gewaepend  ontzag  in  toom  moeflen 
gehouden.  Nadat Maurits  dek brief 
na 't  vaderland  af-fchikte,  gaf  hy  het 
bewind  van  Brafil  aen  den  hoogen 

raedover,  de  krijgs-magt  aen  Henrik 
Hoes  hopman  der  graefelijke  lijf-ben- 

de, en  een  ontwerp  behelfendeden 

voet  der  Brafilfche  land-beftiering.  *«J 
d'Inhoud  luid  aldus.  Driederhande^B 

fiag  van  menfchen  flaen  onder 't  ge-  jM 

zach  der  opper-hoofden ,  namentlijfe^er< foldaeten,  koop-luiden  en  burgers, 
zoo  Portugeefen  als  Nederlanders. 
Ook  word  de  manier  vanheerfchen 

verdeelt  in  een  burgerlijke ,  kerkelij- 
ke en  krijgs-heerfchappy.  Leg  enke- 
lijk toe,  om  de  gunft  der  foldaeten  te 

winnen  :  ten  einde  zy  gehoorzaemèn 
niet  uit  dwang,  maer  vry  willig.  Draeg 

zorge  voor  de  betaeling ;  want  zon- 
der geld  worden  de  wapenen  krach- 

teloos. Men  moet  te  meer  overhel- 

len in  krijgs- flrafTen  totgeflrengheid: 
om  dat  de  foldaet  door  ommegang 

met  woefle  heidenen  lichtelijk  woe- 
fte zeden  over  neemt.Houd  een  min- 

zaeme  gemeenfchap  met  de  krijgs- 

overflen.  Vergeef  d'oorlogs-ambten, 
niet  uit  zucht ;  maer  aen  die  't  verdie- 

nen. Draeg  ernftige  zorg ,  dat  de 
landman  noch  zuiker-moolensover- 
lafl  lijden  door  foldaeten.  Verbind 
eenige  Portugeefen  van  aenzien  met 
beloften  en  vriendelijk  onthael :  om 
uit  haer  bericht  te  krijgen ,  wegens  de 

toeleg  der  Portugeefche  kroon.  Houd d'over- 

fjr, 



B R    A    S    I    L, 

d'ovetloopers  verdacht.   Laet  geen veftingen  vervallen.    De  brug  voor 
Boavifta  dient  noodig  voorzien  van 
een  fterke  redui c  ,    en  de  brug  tuf- 

fchen  'tReciffo  en  A-laurits-fiai  zorg- vuldig bewaert.  De  verraderfchè/V- 
tugeefen  handel  geftreng  ,  na  verdie- 

nen ;  doch  verbind  anderzints  defe 
landaerd ,  zoo  lang  buiten  mifdrijf 
leeft,  door  beleefdheid  en  weldae- 

digheid.  Vergun  niet  alle  't  gebruik 
derwapenen.  Ik  heb  zulx  niet  alleen 
toegeftaen  aen  weinige  Nederlanders, 
Franfche  en  Engelfche ,  die  in  't  land 
haer  verrichting  hebben  :  als  ook  et- 

telijke   Portugeefen  ,    dewelke   zich 
verdeedigen   moeten    tegen  ftruik- 
roovers  en  't  wild  gediert.    Stelt  de 
tollen  niet  te  hoog,  De  gierigheid  van    zond  drie  van  fijn  zoonen ,  met  twin 
de  bezorgers^  der  ding  taelen  dient  f  tig  Tapuyers  ,  verzoekende  :  hy  be 
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ftaen ,  en  d'eetwaer  op  een  gezette 
prijs.  De  Roomfche  priefters  zullen 
geen  zending  ontfangen  van  Salva- 
dorsbiflcbop  :  noch  de  grenzen  ,  ge- 
hoorig  tot  de  Weft-Indifche  maet- 
fchappy  naderen ,  dan  by  verkreegen 
oorlof,  en  afgeleide  eed  van  getrou- 
wigheid.    De  kerkelijke  inkomften 
moeten  vervallen  aen   de  gemeine 
fchat-kift.  De   looden   mogen  geen 
nieuwe  fynagoogen  timmeren, noch 
iemand  tot  't  joodendom  trekken, 
noch  een  Chriflen  vrouw  ter  echt  ne- 

men ,  noch  den  Chriften-leer  Me- 
ren. Zedert  Maurits  dan  op  alles  wij- 

fe  orde  had  geftelt,  vertrok  uit  Mau- 
rzts-Jlad  door  Paratibzen  Jguarazunz 
Parayha  :  alwaer   landovi  aen    hem 

m  ! 

Maurits 

vertrekt  nê 
Holland, , 

noodwendig  beteugelt.  De  lafl  van 
de  bewindhebbers  zal  niemand  te 

buiten  gaen  :  tenzyzomwijl  dewel- 
ftand  der  Brafilfche  ftaet  zulx  by  by- 
zondere  voorval  noodwendig  ver- 

eifchte.  Vorder  yverig  d'ukftaende 
fchulden  van  de  Weft-Indifche  maet- 

fchappy.  Alleenlijk  handelwat  zach- 
ter de  bezitters  der  zuiker-mo'olens: 

ter  oorzaek  meenigwerf  een  fchaers 

liefde  fijn  vertrek  te  flaeken.  Twee 
der  zelve  ,  nevens  vier  Carapaten  en 
JVaypebaeren  ,  die  onlanx  zich  mee- 
fters  maekten  van  't  Groote  Palmares , 
gelijk  ook  vijf  Brafiliaenen,  flapten  uit 
de  fchans  Margareta  met  hem  fcheep, 
den  twee  en  twintigfte  van  bloey- 
maend  des  jaers  feftien  honderd  vier 
en  veertig.  De  vloot  beftonduitdar- 
tién  zeilen,  bemand  met  duizend  vier 

1644. 

fijn  vloot 
ge  walch  haer  geld-kiften  ten  achteren    honderd  koppen  van  aüerlev  flas zet.  Straf  zonder  uitftel  de  ilraed 

fchendery.  Verkondig  vryheidvoor 
een  ftruik-roover ,  indien  hy  fijn  me- 

de piichrige  aen 't  gerecht  overlevert. 
Laet  de  dagdes  Heer  e  naeuw  by  ieder 
onderhouders  worden.  Stel  't  her- 

bouwen van  Olinda  vry  ,  en  fvvaere 
ftrafop  het  dobbelen.  DiedenSpaen- 
fchen  ftruik-roover  Soute  levendig  of 
dood  in  handen  brengt,  begiftig  rij- 

kelijk. Om  alle  ongerechtigheid 

voor  te  komen  ,  is  noodig  'tgewigt 
en  ellen  te  yken.  De  burgerwacht 
laet  naeuw  waergenomen  ,  en  geen 

eed-waeren  uit  't  Reciffo  vervoert 
worden.  De  wetten  gemaekt  tegen 
gods-lafter ,  hoerery  en  overfpel  voer 
ffcrengelijk  uit.  Teiken  de  vrye  lui- 

den in  een  byzondere  blaflart  aen. 
Laet  de  vier  buite-vaders  den  wee- 

fen  naeuw  gaede  flaen.  Vrye  vifch- 
vangft  zy  allen  vergunt ,  behalven 

'm  verpachte  wateren  en  vyvers.   De 

voerende  koop  waeren  gefchat  op 
fes  en  twintig  tonnen  gouds.  Maurits 
liep  binnen  Texel:  flapte  onpafiehjk 
aen  den  Helder  uit :  en  deed  einde- 

lijk bericht  wegens  fijn  Brafilfche 
land-beftïer.Hy  verhaelde  dan  onder 
andere:  hoe  Brafil  eerty  ds  plagt  te  le- 

veren jaer  voor  jaer  zeven  en  twintig 
honderd  mael  honderd  duizend  pon- 

den zuiker,van  welke  de  koning  tien- 
den  trok, behalven  deflechtftezuiker 
panella,  die  driewerf  meerponden  uit- 
maekte  ,,als  's  koninx  tienden.  Nie- 

mand vermogt  dit  ze^t  gevvafch  el- 
ders vervoeren  ,  dan  na  Portugal,  en  in 

fchepen  t'huis  behoorende  tot  Lisbon, 
of  in  d'eilanden  Ter  eer  a,  Canaria,  en 
Madera.  Drie  honderd  ,  zoo  gal- 

joenen als  karveelen  ,  hielden  haer 

in  't  vaer-water  :  dewelke  geduurig na  Brafil  voerden  wijn,  oolie,  meel, 
gezoute  vifch  ,  lywaed  wolle-lae- 
kenen ,  yzer ,  kooper ,  en  andere  Eu 

hy  doed  be- 

richt inden 

Haege  we- 

gens den 
toe/land van  Brafil : 

burgerymoet  aller  wegen  op  geweer  I  ropifche  koopmanfehappen  :  waer $(£  voor 



in  't  byz.cn 
der  van  Se regippa 

•van  Ver- 

nambuco : 

getal  der Negen  : 

Oorzaeken 
dei  -vervals 
in  Brafil, 

zeer    merk- waerdtg ; 

to6  Derde 

voor  zuiker  te  rugge  bragcen  tot  gro- 1 
te  winft.  Braftl ,  zoo  verre  behoort 

onder  de  Weft-Indifche  maeïfehap-  j 

py ,  (trekt  zich  uit  van  de  rievier  Red 

af,  welk  Seregippa  fcheyt van  Safoa- . 
'•  dors  landvoogdyfehap  ,  tot  Marag- 

non  toe.  Seregippa  zelf  beflaet  lanx  de 
zee-kuft  twee  en  dartig  mijlen :  en  is 
alder-eerft  door  Chriflovan  de  Barros 

Cardofo  onder  Spanje gebragt.  Cardofo 

gevolmagt  byde  Spaenfche  koning, 
om  dit  nieuwe  geweft  te  bevolken, 

lokte  vele  uit  jan  sJvador :  die  aldaer 
vier  zuiker  moolens  ,  een  ftedeken 

van  honderd  huifen ,  en  vier  honderd 

af  fchutfels  voor  groot  vee  timmer- 

den. Doch  't  ftedeken ,  door  d'oor- 

logverwoeft,  heeft  niet  na-gelaeten 

als  een  droevig  overblyffel.  't  Vee  is den  Nederlanders  in  handen  gevallen, 

of  van  de  tygers  verflonden.  d'In woonderskraemden  wederom  op  na 

Salvador.  Veel  fwaerigheden  belet- 

ten Seregïppaes  herftelling.  Pernam- 
buco  behoeft  in  vruchtbaerheid  voor 

geen  land  des  aerdboodems  te  wij- 
ken, tenzydaer  de  grond  zandig  of 

fteenachtig  valt.  De  velden  voeden 

overvloed  van  fchoon  vee  ,  de  bof- 
fchaedjen  wild  en  gevoogelte  ,  de 

Oceaen  en  rievieren  allerley  finaeke- 

lijke  vifch.  't  Word  niet  verder  als 
acht  mijlen  landwaerd  bewoont ;  ter 

oorzaek  de  ftrand  bequaemft  valt 
vooralle  toe-voer  en  uit- voer.  Ook 

konden  de  Portugeejen  om  haer  klein 

getal  zich  niet  wyder  verfpreyden  : 
te  meer]  nadien  flerke  tegenftand 

vonden  by  de  Brahliaenen.  Men  be- 

groot'tgetal  der  Negers ,  die  dezui- ker  moolens  bearbeyden  tuiTchen 
de  rievieren  Grande  en  Francijco ,  op 

veertig  duizend.  d'Vithoek  Verde, 
Mina  ,  Angola  ,  Ardra  en  Calabaria 

leveren  jaerlijx  doorgaens  drie  dui- 

zend: om  't  getal  der  gefturveneof 
gevluchte  te  vullen.  Dit  geweft  had 
rijkelijk  haer  zelf  gevoed :  ten  zy  de 

luyigheid  en  quaede  huis -houding 

der  Nederlander r 't  gebrek  van  levens- middelen had  veroorzaekt.  Vorders 

d'oorzaeken  des  vervals  in  Brafil  zijn 
verfcheiden.  Alsnamentlijk  degroo- 
te  fchulden,  die  de  Portugeefen  ten 
achteren  blijven  :    waer  op  gevolgt 

fi   O    E    K  '. 
is  een  verval  der  gemeine  fchat-kift 
en  verwerring  aller  reekeningen.  De 
trouw! oosheid  deferlandaerd  brengt 
geen  minder  onheil  toe;  want  zy 
zoekt  flechts  gelegendheid,  om  het 
Nederlandfche  gebied  van  den  hals 
tefchudden  :  en  tegelijk  opdufdae- 
nige  voet  nooit  te  betaelen.  Dewijl 
de  mandïoca  ,  'tvoornaemfte  voed- 
zel  in  Brafil,  fchaerfch  word  voort- 

geteek  ,  by  gebrek  van  land-bou- wers ,  rijfen  d  eetwaeren  tot  een  zeer 

hooge  prijs.  Waerom  ook  't  verhon- gerde graeuw  tot  dievery  en  roof, 

byzonder  ten  platten  lande,  uit-fpat. 
De  handel  met  brafilien-hout  word 

infchelijx  t'eenemael  inftallig  ge- 
maekt  :  ter  oorzaek  geen  orde  is  op 
't  om -hakken  der  boomen.  Behal- 
vende  tollen  geeft  de  zuiker  groote 
winft.  OndertufTchen  evenwel,  na- 

dien de  koop-handel  zeer  verflaeuwt, 
zal  d'  ontfang  en  uit-gift  van  Brafil 
malkander  niet  verre  ontloopen. 

Veel  wiflel-brieven  komen  bedriege- 
lijk  te  rugge.  Veel  pakken  zich  weg, 
zonder  de  fchuld  heeren  te  voldoen. 

Niemand  zet  geld  op  renten ,  dan 

onder  pand.  De  pak  -  zolders  ftaen 
leedig,  d' Huifen  mogen  het  derde 
deel  in  huur  of  koop  niet  maeken, 
als  voor  weinig  tijd.  De  prijs  der 

Negers  is  een  vierde  afgeflaegen.  Am- 
bachts  luiden  hebben  geen  werk. 
Men  konde  zedert  twee  jaer  den 

foldaet  geen  betaeling  doen.  Doch 

tegen  defe  onheilen  dient  herflel- 
ling gefocht.  d'  Armoede  der  Portu-  raeM 

geefen  ontftaetten  deelenuit  de  ver-  ft*M woeftende  oorlog ,  ten  deel  uit 

hoop  gefchept  op  de  Spaenfche 
vloot;  want  alzoo  geen  andere  ge- 

dachten voeden  ,  of  de  Nederlan- 
ders zouden  nu  ongetwijfelt  Brafil 

quyt  geraeken ,  kochten  de  landen, 
zuiker  moolens  en  Negers  tot  een 

zeer  hooge  prijs  ,  onbekommert 

voor  betaeling.  Demaekelaers  dree- 
ven  infchelijx  de  koop  vinnig  voort, 

om  het  genot  van  haer  gewoone- 
lijke  trek -geld .  By  defe  duure  in- 

koop quamen  verfcheide  andere  qua- 
1  den  ;  want  de  laege  prijs  der  zui- 

I  ker ,  fchaersheidvanleef-togt,  fterf- 

!  te  onder  de  Negers  aen  de  kinder- 

pokjens, 



B    R    A    S    I    L. 

pokjens  ,  verzuim  der  landbouw, 

fchaeden  door  waters-nood  ,  't  ge- 
wormte  lagartas  ,  ratten  ,  muifen, 
ftruik-roovers  en  verzengde  aerde 
wegens  brandende  hette,  hadden  de 
Portugeefen  zeer  ten  achteren  gezet. 
Hier  quam  by  ,  datze  veel  geld  fpil- 
den  aen  pleyten  en  hooge  renten. 
Defe  onheilen  hebben  geen  kleine 
krak  gegeven  aen  den  koophandel: 

gelijk  ook  't  afzetten  van  der  munt. 
De  verwifTeling  der  beftierders  over 
Brafü  heeft  ook  fwaere  ongelegend- 
heden  nu  en  dan  gebaert  :  alzoo 
doorgaens  vertrokken  ,  wanneer  by 
ervaerendheid  kennis  van  zaeken 

kreegen  :  daer  verfche  ftaet-volgers 
door  onkunde  meenigmael  't  werk 

$oy 

groote  drang  aen  de  man  geholpen* 
veeltijds  met  de  koopers,  die  nooit 
denken  te  betalen ,  op  den  buit 
ftruikrooven.  Dit quaed  konde  lich- 

telijk voorgekomen  ,  wanneer  de 
koopgefchiede  voor  gereed  geld,  of 
ten  minflen  onder  goede  borg-togt. 
De  munt  moet  noodwendig  totvoo- 
rige  gang  herfteld.  Degemeine  fchat- 
kift  was  licht  verbetert  indien  uit  Ne- 

derland meet  hjï-togt  geftiert,  'tge- 
tal  der  gezach- hebbers  over  burger- 

lijke en  krijgs  zaeken  befnoeyt,  de 
fchuld  voor  de  Weft-Indifche  maet- 
fchappy  niet  te  flap  ofte  hard  in-ge- 
maend,  en  'tgroore  geld,  aen  het 
bouwen  van  fchepen  gefpilt ,  ver- 

mindert wierden.  Waerlijk  men  moet 
verbrodden.   Men  gaf  ook  zomtijds  1  belangende   de  Brafilfche    ongele- 
in  't  Vereenigde  Nederland  te  veel  ge 
hoor  aen  de  klagten  van  zomrnige 
mifnoegden  ,  die  meer  haer  eigen 
drifcen  ,  als  waerheid  by-bragten. 
Hierom  kreegen  de  Brafilfche  be- 

ftierders zomwijl  een  lafl  voor  Bra- 
fü ten  hoogften  fchaedelijk.  De 

naefle  weg  dan ,  om  dufdaenige 
fwaerigheden  te  verbeteren  ,  was  : 
den  Portugeefen  tijd  te  vergunnen 
tot  afleggen  der  fchulden  :  en  im- 

mers niet  aen  te  flaen  't  geen  tot  de 
zuiker  -  moolens  behoort  :  aenge- 
zien  de  zelve,  van'tnoodige  werk- 

tuig berooft ,  tot  meer  als  d'  helft 
af 'flaen.  Ook  behoort  de  bijtende 
woeker,  welk  de  fchuld-heeren  den 
niet  betaelende  goddeloos  afknee- 
velen  ,  tot  een  vry  laeger  prijs  ver- 

mindert. De  verquifting  op  over- 
daeJige  maeltijden  en  het  prachtig 
gewaed  diende  infchelijx  by  ftren- 
ge  wetten  beteugelt.  Vorders  kon- 
de  de  Weft-Indifche  maetfehappy 
ter  been  blijven  :  indien  verbod  ge- 
daen  wierd  op  de  zuiker  die  Ooft- 

Indïèn  leevert.  't  Gaet  fchandig  toe 
met 't  overvoeren  der  Negers  uit  Afri- 
ca  na  Brafil ;  want  doorgaens  een 
merkelijk  aental  door  hongers-nood 
en  ongemak  fneuvelt.  Binnen  ander- 

half jaer  zond  onlanx  Afnca  vier  en 
feftig  duizend  ,  van  welke  vijftien 
honderd  vijf  en  twintig  om  hals  ge- 

raekten.  't  Verkoopen  dient  niet  min 
verbeetert  :  alzoo  de  Negers,  ineen 

gendheden  iets  toe-fchrijven  aen 
Gods  wondere  beftiering,  iets  aen 
d'onachtfaemheid,  meer  aen  d'on- voorzichrheid  ,  en  alder  meeft  aen 
de  algemeine  verarming.  Wanneer 
de  Ooft-en  Weft-Indifche  maetfehap- 

py en,  't  welk  in  de  moolen  is,  tot 
een  licchaem  vereenigden,  'tftond 
gefchaepen :  dat  de  Spaenfche kroon 
eerlang  Peru  en  Mexico  zoude  quyt 
raeken.  Aldus  heeft  Maurits  ope- 

ning gedaen  vanden  Brafilfchen  toe- 
ftand  voor  d' Algemeine  Staeten, 
prins  Frederkk  Henrik  en  bewind- 

hebbers :  by  alle  hertgrondig  be- 
dankt wegens  fijn  wyfe  land-beftier, 

Zulx  geen  kleine  luifter  toegebragt 
heeft  tot  fijn  doorluchtige  ftamme, 
welke  den  kaifar  Adolf,  de  beruch- 

te prinfe  Rene  Chalon  ,  de  twee  ver- 
maerde  Engelhrechten  ,  en  verfchei- 
de  andere  oorlogs-blixemen  roem- 
waerdig  telt.  Sijn  vader  loan  erken-  Stm  ̂   * 
de  voor  broeder  Wilhem  ftadhouder  kcmjtL» 

van  Vriejland  en  Groeningen.  Sijn  Sraeff°^ 
moeder  Margareta  een  dochter  des 
Holfteinfche  hartogs  baerde  tot  Dil- 
lenburg,  behalven  loan  Maurits  de 
oudfte  zoon ,  Georgius  Frederyk ,  Wil- 

hem Otto ,  Henrik,  Be  mar d \Chriftiaen, 
loan  Erneft  en  ettelijke  dochters. 
Zedert  Maurits  vertrek  ,  voerden 

Hamel,  Baffi  en  Bulleftraeten  't  meefte 
gezach  over  Bra/il.  d'Onkoften ,  by 
den  oorlog  gemaekt ,  wierden  be- 
fnoey  t:en  de  bezettelingen  tot  feftien 
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fortuget- fchi  koning 
hert  op 

lira/it. 

Viera 

brouwt  ver- raed  tegen 
Era/tl: 

H 

Aecoignes hrengt 
't  ver  mui 

uit. 

Loosheid 

der  Vtftu- 

gee/r-i. 

honderd  koppen  vermindert.   Men 

hield  geen  hand  aen  eenige  veilingen. 

De  Portugeefche  koning  loerde  on- 
denu(Tchenopdufdaenigverval;want 
die  zich  aen  Brahl  zoo  veel  gelegen 

liet ,  als  aen  fijn  koningrijk  :  te  meer 

dewijl  bevond,  hoe  fijn  voorzaet  Se~ 
haftiaen  vier  en  veertig  honderd  dui- 

zend dukaeten  jaerlijx  uit  Brafthiok , 
behalven  de  fchenkaedjen  en  winft  by 

de  Portugeefen   gemaekt.    Salvadors 

flee  voogd  kreeg  lalt,een  oogin  't  zeil te  houden  :  men  zoude  hem  eerlang 

van  fchepen  en  volk  voorzien.  Niet 

weinig  hielp  tot  de  verradery  een  Mu- laet  loan  Fernandes  Viera    Defe  ,  lang 

op-gevoet  ten  huife  eens  raeds  heer 

binnen  V  Reciffo,  had  alle  geheimenif- 
fen  lchrander  door  kroopen  :  wilt 

zich  in  veeier  (taet-ku'ndigen  gunltin te  wikkelen  :  mits  haer  nu  en  dan 

eenigc    vreemdigheden     vereerde : 

paclue  d' inkom  Iten ,  diede  Welt-In- 
difchc  niaetfchappy  uit  de  zuiker- 
moolens  vorderde.    Eindelijk    mif- 

noeor,  ter  oorzatk  d'  hooge  raed  geen 
af  flag  toeftond,  daer  klaegde  over 
verlies  by  fijn  pacht ,  houd  heimelijke 
zamen-han deling  met   Andraas   Vi- 

dti'l:  ten  einde  ter  gelegener  tijd  de  Ne- 
derlanders op  't  lijf  viel.  Hy  had  nu  ter 

Huik  meenigte  wapenen  en  oorlogs- 
behoeften by  een  :  wanneer  een  lode 

Mofes  Accoignes  zich  wegens  fchul- 
den  verbergde  ten  huife  van  Viera, 

een  mijl  buiten  't  Reciffo.  Alhier  ver- 
zocht tot  decl-genoot  der  zamen- 

fwecring  ,  veinfde  toe  te  (temmen  ; 

doch  pakte  hem  met  't  krieken  des 
daegs  weg  .enbragt'tgeheimaenden 
hoogen  raed;  die't  aen-brengen  geen 
geloofpaf,  aisziindedoor  de  Portu- 
geefeninüaep  gewiegt;  want,  gelijk 

voorgaven, zyeerkende  geen  overig- , 
heid  ,  clan  de  Weit-Indifche  maet-  j 
fchappy :  indien  ooit  vernaemen ,  dat  | 
by  iemand  eenige  opfland  broeyde, 
zy  zowelen  zulk  een  verrader  zelf  aen 
kant  helpen.  Het  kan  ons  niet  beter 

gaen,  zeidenzeals  nu :  dewijl  volkoo- 
meti  bezit  van  goederen,  vrye oefe- 

ning der  gods-dienft  en  't  befte  't  geen 
Europa  levert  gunflig  genieten.    De 
Portugecfche  koning,  wien  zooveel 

gelegen  leid  aen  degun(W<?,y  Veréënig- 

Derde     Boek: 

den  Nederlands ,  zoude  zulk  een  mis- 
!  drijf  in  haer  vervloeken  ,   ja  helpen 

'  ftraffen.    Dufdaenig  was  haer  voor- 
igeeven.  Ondertuflchen  verging  een 

j  rijke  vloot ,  van  't  Reciffo  t'huifwaerd i  gekeert  :  en  Andraas  Vidal  komt  op 
i  V  Reciffo :  neemt  fijn  verblijf  by  Viera: 

\  alwaer  hem   d'  heeren   der  zuiker- 
1  moolens  dagelijx  begroeten ,  en  den 

|  eed  der  getrouwigheidaen  den  Por- 
rugeefchen  koning  plechtelijk  aflei- 

den.   Hy  vermeende  haer  vorders  vwm 

voor  den  dagtefpringen  ,  zoo  haeft  vd**^ 
d'aenflag  begon  :    ten  einde  met  de  zeer  1 

Nederlanders  gz\\anét\t  wierd ,  gelijk  b$elt 
den  Caftiliaenen  was  weder-  vaeren.  Com\ 

Stelde  vorders  tot  uitvoerders  der  ge-  *"*• 
wichtige  toeleg  Viera,  Antonio  Caval- cantelca  en  Amador  da  Rouge  ,  en  by 
haer  afwefen  Francifco  Gomes  Morres , 
Lopes  Coriadero  ,  Jeronymo  Cadexa  en 
de  kolonel  Emanutl  Heyros  Sequeira. 
Doch  ri^/,nadufdaenige  verrichting 
in  Pernambuco ,  kreeg  een  vry-geley 

brief  op  Parayba :  alwaer  hy  't  werk  op 
gelijke  voet  beitelde:    en  keerde  te 
rugge  binnen  Salvador:  uit  welke  Itad 
eerlang  ettelijke  benden  trokken ,  om 

't  Reciffo,  Parayba  en  rio  Grande  te 
overrompelen.  De  hooge  raed  kreeg 
hierafkundfehap  ;  dochlloeg  het  als 

noch  in  de  wind.  't  Werk  was  aldus 
befteeken.  Antonio  Cavalcantelcafche-  Eengi 

pen  binnen  Maurits-ftad ,  rechte  een  ljjkeki 
prachtige  bruiloft  aen  voor  fijn  doch-  Cife. 
ter  ,  ten  huife  van  Viera  .•  alwaer  de 
voornaemfte  Portugeefen ,  nevens  de 
raedsheeren  en  krijgshoofden,genoo- 
digt  waeren.  Over  maeltijd  zoudmen 
fchielijk  alleNederlandfche  dienaers, 
en  voorts  haer  heeren,  denhals  br&e- 
ken.Op  deft  moordadige  verrichting 

moeiten  ettelijke  zich  na  '/  Reciffo  be- 

geven,met  tyding  van  d'aenkomft  der bruilofts  gaften.  Een  gedeelte  zoude  Grom 

binnen  dringen  .-  een  gedeelte  wierd  toeh 

gefchikttotbewaringderpoort:tertijd^Wi toe 't  overige  heir  aenquam,  die  zich 
van  Maurits-ftad  en  de  wapen-plaet- 
fen  konde  verzeekeren.  Ettelijke  bar- 

ken, in  fchijn  alsof  zuiker  moeiten 

laeden  ,  zouden  d'haven  en  veiting 
aen  de  dijk  bemachtigen.  Al  wat  le- 

ven ontfangen  had  wierd  ten  flach- 
tinggefchikt.  Onder  de  üerkten  van 

rio 
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rio  Grande  en  Parayha  waeren  open- 
baerefchouwfpelenafgekondigt,  tot 
welke  de  bezettelingen  haer  buiten 
twijfel  Zouden  laeten  vinden.     De 
Jpeelders  verbergden  onder  haer  kle- 

deren een  piftool  en  pook:  dekijkers 
fchielijk  afgemaekt  zijnde ,  vervielen 
de  flerkten  van  zelf  in  haer  handen. 

Om  elkander  naeder  te  verbin deri*tot 
uitvoering  van  fuik  een  bloedige  toe- 

leg, had  Viera  devoornaemfle  hoof- 

den der  zaemenfweering  op  't  hoog 
oütaerduureeedenafgevordert.    De 
vier  en  twintigfte  van  zoomer-maend 
des  jaers  feftien  honderd  vijf  en  veer- 

tig was  ten  moord  geftemt :  wan- 

neer weinig  dagen  te  vooren  't  ver- 
raed  uitlekte  door   twee    Portugee- 

fen en  vijf  Joocien  ,  die  de  zamen- 
fweering  hadden  toegeftemt ;  doch 
namaels  een  wroeging  kreegen ,  we- 

gens zulk  een  moorddaedig  opzet. 
Ook  ontflng  de  raedsheer  Moucheron 
zeker  bericht  :  hoe  de  Portugeefche 
kolon ellen    Camarron  en   Diez   met 

groote  krijgsmagt  uit  Salvador 'm  aen- 
togt  herwaerds  waeren.    De  hooge 
raed  ,  die  Viera  gemakkelijk  by  den 
kop  konde  krijgen  ,  ontbood  hem 
door  een  Jode  Abraham  Coing:  onder 
voorgeven  om  eenig  verdrag,  met  de 
Weft-Indifche  maetfchappy  aenge- 
gaen  ,  te  fluiten.  Viera  beloofde  te- 

gen den  avond  te  komen;  doch  ver- 
moedende ,  wat  hier  gaende  was, 

vluchte  bofTchwaerd,en  waerfchouw- 

de  gefwind  alle  andere  met-plechti- 
ge :  dewelke  hem  ten  grooten  getae- 

levolgden.  De  foldaeten,  tot  onder- 
zoek van  Vieraes huis  afgevaerdigt  en 

de  vordere  wooningen  aldaer ,  von- 
den niet  als  kinderen  en  oude  man- 

nen.   Raedsheer  Van  Bouten  fpoeyde 
met  zeven  zuiker-fchepen  na  Parayba: 
verzekerde  de  fchanfen  Margareta, 
Reflinga  en  Antonio :  ruimde  voor  de 
Brafiliaenen,  verhuift  uit  haer  buurten  I 

en  dorpen,  plaets  op  in  d'huifen  bin- 
nen Frederikftad  ,  by  de  Portugeefen 

verlaeten.  Amador  da  Rouge  rukte  met 
een  bende  uit  Poiouca  vyandiijk  door 

't  land  :l!oeg  zeven  Hollandfche  ma- 
troofen  dood  :  doorgriefde  drie  goo- 

den :  rechte  aller  wegen  galgen  en 
wippen ;  dreigende  op  te  hangen ,  de- 
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welke  voor  den  Portugeefchen  ko- 
ning niet  gewaepend  te  voorfchijii 

quamen.   De  kolonel  Hous  \  hier  af 
verkon  dfchapr,  trok  met  vijfhonderd 
koppen  na  Poiouca  den  Portugeefen  on- 

der d'oogen,  die  in  de  naefte  bofTchen  vlttcfjt  vm 
verftropyden.    Hy  las  vorders  eenHom' 
plak-  fchrift  af :  waer  by  yder  vryhey d    i 
kreeg  tot  haer  wooningen  tekeerens 
en  vergiffenis  wegens  de  gepleegde 
opftand  ,  indien  op  nieuws  den  eed 
van  getrouwigheid  deeden  :  alleen- 
lijk  bleven  buiten  de  vergiffenis  gc- 
flooten  de  belhaemers  Viera  ,  Caval- 
cantelca  en  da  Rouge :  op  welker  lijven 
d'hooge  raed  negen  duizend  guldens zette.    Dit  maekten  twee  honderd 

inwoonders  binnen  'tReciffo  gaende, 
om  ,  onder  hopman  Elar  landwaerd 
verfpreid,  de  gezeideverraedersaen 
te  trefTèn  .Eindelijk  by  Hous  vervoegt, 
volgden  de  veldvluchtige  portugee- 

fen.  d'Hooge  raed  vaerdigde  in  een   Gezant* 
jagt  d'hopmannen  vander  Voort  enfjJZ Hoogltraeten  aen  Salvador s  fleevoogd  Jlee-voogd : 
Antonio  Te Hes  de  Silva,  wegens  de 
verraederlijke  opftand  der  Portugee- 

fen ,  waer  by  Camarron  en  Diez  uit  Sal- 
vador  ten  huipfteun  afzakten.    Dit 

heilloos  fluk  ,  zeidenze,  konde  by 
d'Algemeine  Staeten  niet  andersals 
een  meineedige  verbond -breuk  der 
Portugeefche  kroon  opgevat.    Silva 
antwoorde  :  Camarron  en  Diez  fton-  fi\nm- 

den  niet  onder  den  eed  van  Portugal-.  woordi 
hy  wilde  d'afvallige  in  pernambuco door  aenzienelijke    perfoonaedjen 
tot  haer  plicht  vermaenen  :  teneinde 
de  Weft-Indifche  maetfchappy  vol- 
koomen  vergenoegen  mogt  fchep- 
pen.  Doch  Dirk Hoogjlraeten ,  die  in  Hoogjlrae- 

mond-gemeinfehap    buiten   vander  '""fihb»- Voorts  kennis  met  Silva  getreden  was,  LÏÏ 

verdroeg  voorgroot  geld,  hem  d'uit- 
hoek  AuguQijn  over  te  leveren.    De 
verrader  was  aldaer  wachtmeefter :  en 

kreeg  op  7  Reciffo  gekeert ,  de  flot- 
voogdyfehap  der  gezeidefterkte :  ter 
oorzaek  ,  beducht  voor  quaed  ver- 

moeden 't  geen  Voort  konde  vatten  uit 
fijn  heimelijke  handel  met  $ihd,  hy 
óen  raed  bekend  maekte  :  hoe  hem 

Silva  tot  overleveren  van  d'uithoek 
Augujlijn  verzocht  had:  welk  verzoek 
inwilligde  ,  met  geen  ander  inzicht 

•    Sff  3  dan 
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dan  een  trouwloofe  in  eigen  netten 

te  vangen.en  d'afgezondene  Portugee- 
fen  aen  kant  te  helpen.  Indien  de  raed 
de  minde  wantrouw  voede,  zy  be- 

liefde fijn  dienfl  elders  te  gebruiken. 

Terwijl  't  werk  ap  dufdaenige  voet 
ftond,  vielen  ander  half  honderd  Ta- 

puyers,  beleid  by  een  hoog-duitfche foldaet  lacob  Rabbi ,  uit  haer  naere 
bofTchaedjen  Conahou ,  een  groot  vlek, 
onder  de  landvoogdyfchap  rioGran 
de  :  ftooven  ter  kerk  binnen  :  ver- 

moorden alle  de  Portugeefen  :  aten 
'traeuwevleefch  :  en  vernielden  de 

plaets  ten  grond  toe.  Hous  beftorm- 
de  zeer  ongelukkig  den  berg  Santan- 
tan ,  alwaer  de  vyand  flerk  begraeven 

lag  :  zulxmet  verlies  van  ftijf  hon- 
derd koppen  ,  waer  onder  hopman 

Lo ,  moeit  aftrekken.  OndertulTchen 

brak  d'hooge  raed  twee  deelen  van 
Maurits-ftadiS,  alsook  't  prachtig  pa- 

leis Friburg ,  waer  voor  de  looden  aen 
graef  loan  Maurits  gebooden  hadden 
fes  tonnen  gouds.  De  heerlijke  tuin, 
welken  de  beruchte  TheffalifcheTempel 
moeiten  wijken ,  wierdinfchelijxuit 

geroeyt.  Men  arbeide  ook  nacht  en 
dag  aen  de  vervallene  veilingen  van 

'tReciffo,  Middelerwijlbragt  dezee- 
voochd  Salvador  Correo  de  Bonavi- 
des  vier  en  dartig  fwaere  zeilen  ten 

anker  voor  'tReciffo.  Sijn  galjoen 

voerde  feflig  metaeie  (lukken.  d'Am- 
mirael  Lichthart  liep  met  vijf  lichte 
fchepen  tegen  Bonavides  uit ,  en  liet 
hem  weten  :  indien  afzakte ,  dewijl 
boven  wind  lag,  zoude  verneemen, 

of  niet  vijf  fchepen  onder  d'oogen derfden  zien  een  vloot  fes-m aelfl er- 
ker. Bonavides  fchikte  twee  booden 

aen  Lichthart ,  berichtende :  hy  quam 

als  vriend,  om  te  dempen  der  Portu- 
geefen opftand  in  Pernambuco  :  ten 

welken  einde  ettelijke  benden  be- 
reedsaen  Tamander a  te  land  had  ge- 

worpen. Lichthart  zond  de  booden 

ineen  floep  na  'tReciffo:  waer  op  de 
hooge  raed  twee  uit  't  midden  der 
vergaedering  volmachtigden  :  om 
by  Bonavides  te  onderftaen ,  wat  laft 
en  oogmerk  had  ,  belangende  fijn 
togt  herwaerds :  te  meer  nadien,  zon- 

der voorige  verwittiging,  tegen 't  ge- 
floote  tien-jaerig  beftand  ,  met  een 

oorlogs-vloot  voor  de  wal  vmltRe- 
ciffo  liep.  Terwijl  de  tweegevolmag- 
tigden  met  dufdaenige  laft  na  dePor- 
tugeefche  vloot  voeren,  poogde  een 
Nederlandfchfchip,  hoewel  de  wind 

geenzints  diende  ,  buiten  d'haeven 
te  loopen  ,  om  Lichthart  te  Herken. 
Dit  verfchrikte  Bonavides :  zulx  noor- 

delijk voor  wind  af  liep.  Lichthart 
achterhaeldeeen  jagt  uit  de  vluchten- 

de vloot.  Telandbelloeghet</(?»/>^- 
tugeefen  beter  :  die  twee  duizend 
fterk,  onder  Vi dal ,  Diez,  Camarron 

en  Accognes ,  de  vefling  Serinhain  be- 
flormden.  DeFranfche  hopman  Mon- 
tagT^konde  weinig  tegenweer  doen  : 
alzoo  niet  meer  als  veertig  man,  on- 

voorzien van  lijf-togt  en  oorlogs  be- 
hoeften ,  uitmaekte.  Negen  dagen 

floeg  hy  de  ftormen  af  :  bedong 

voorts  twee  barken  tenaftogtna'/ite- 
ciffo.  Doch  de  Portugeefche  vloot  ge- 
raekte  onderling  over  hoop.  Bonavi- 

des wende  nevens  weinige  zeilen  op 

Lijbon  :  d'  overige  liepen  weder  on- 
der 't  Reciffb  ten  anker.  Uit  de  gevan- 

gene vlootelingen  quam  bericht -.  hoe 
tot  geen  ander  einde  zich  ter  eerfter- 
mae\\oor '  t  Reciffo  vertoonden  :  dan 
om  de  Portugeefen  ,  volgens  heimelijk 
befprek,  door  haertegenwoordigheid 
totdewaepenen  optehitzemtemeer 
nadien  aenTamandera  twaelf  honderd 

koppen  aen  land  zetten  ,  behalven 
't  leger  by  Camarron  en  Diez  uit  Salva- 

dor na  Pernambuco  over  land  gevoerd. 

Hous,  te  ruggeontbooden ,  bleef  ech- 
ter met  vijf  honderd  man  op  de  komft 

van  hopman  Blak,  af-gevaerdigt  om 
de  Portugeefche  vrouwen  aller  we- 

gen af  te  haelen,drie  mijl  buiten  'tRe- 
ciffo wachten  :  wanneer  hem  Vidalter 

midder-nacht  met  twee  duizend  Por- 

tugeefen op  den  hals  quam.  De  Brafï- 
liaenen,  die  de  helft  van  fijn  heir  uit- 
maekten ,  ontfnapten  door  de  vlucht. 
Zulx  weinig  meer  als  tweehonderd 
Nederlanders  tegen  Vidal  vochten. 
Eindelijk  afgemat,  moeiten  zich  alle 
terbefcheidentheidderoverwinnaers 
Hellen  :?die  haer  ,  nevens  kolonel 

Hous ,  gevangen  weg-voerde  na  Sal- vador. Zedert  defe  nederlaeg gaven 

de  Nederlanders ,  gevlucht  binnen  de 

naefte  fterkten,  't  veld  ten  beften. 
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a.  Den  Portugeefchen  Ammiruel. 
b.  Dejfelfs  Vies  -  Ammirael. 
c.  De  refl  vanharre  Scheepen. 
d.  Drie  van  haere  Barken. 

e.  Drie  Kar  aveels  die  in 't  gat  op 
de  wacht  hadden  geleegen. 

Namen  der  Scheepen, 
f.  DeBatterydesvyands. 

g.  '/  Schip  Uitrecht  Ammirael. 
h.  't  Schip  Ter  Veer. 
i.   't  Schip  Zeeland' a  Vice-  ammi- rael. 

k.  't  Schip  Over-TJfd. 

HUI 

l   De  Fluit  Soute  lande. 

m.  't  'f  acht  de  Gulde  Ree. 

n,  o.  De  Fluyt  Leyden  en  't  Jacht den  Eenhoorn. 

p.q.  't  Dogboot,  en  drie  vanonfi 
Barken. 

meine 

>.onge "£  Op  7  Reciffo  liep  alles  over  hoop.  De 
putten,  rondom Maurits-ftad  eeóól- 

n  ven ,  leverden  niet  dan  brak  water: 
waer  door  de  ziekten  toenamen.  Vidal 

wegens  fijn  bevochte  zegen  moedig  , 

rukte  na  d'  uithoek  Auguftijn  :  alwaer 
buiten  twijfel  't  hoofd  had  geftooten, 
tenzy  wel  wift ;  hoe  hy  met  Hoog- 

vloekx  ft raet en  üond,  die  'thoogfte  gezach 
binnen  de  fterkte  voerde,  't  Scheen 
defe  verraeder  niet  genoeg  te  zijn: 
dat  zulk  een  onwinnelijke  vefting 
den  vyand  overleeverde  ,  ten  zy 
een  dubbelde  dienft  den  vyand  toe- 

bragt ,  met*t  Reciffo  van  levens-mid- 
delenen krijgs-behoeften  t'ontbloo- 

ten.  Hier  toe  dan  gebruikt  hy  een 
dubbelde  lift.  Men  ontbied  uit  7  Re- 

ciffo, quanfuis  door  hoogdringende 
nood ,  foldaeten ,  leef-togt , koogels, 
lont ,  bus-poeder :  en  verzent  na  7  Re  - 

an 
Irae 

cïffo  twee  barken  vol  oude  mannen, 
vrouwen  en  kinderen :  ten  einde  't  Re- 

ciffo zendende  verfwakt,  en  ontfan- 
gende  befwaerd  wierd.  Terwijl  Hoog- 
flraeten  dit  beide  aldus  met  Vidals  ken- 

nis bedelde,  eifchten  de  portugeejen 
door  een  trom mel-flaeger7iteci/fö  op: 

enkreegen  'tfloraen  2' uithoek  Auvu-  i'efiAu&u- Jtyn  in,  voor  achtien  duizend  guldens, 
en  een  kolonels plaets,  welke  Hoog- 
ftraeten  belooft  wierden.  Voortsont- 
fing  de  bezetting ,  fterk  drie  honderd 
man,hooft  voor  hooft,dartig  guldens. 
Gefchikt  tot  een  regement  van  feven- 
de-halfhondert  koppen  ontfing/ftwg- 
(Iraeten  ten  hoofd.  Geen  volk  maekte 

meer  ontzach,als  dit.  Daegs  voor  't  o- 
vergeven  van  dit  beruchte  (lot ,  be- 

vocht d'ammirael  Lichthart  een  heer- 
lijke zeegen  ter  zee.  De  Portugeefche 

vloot  feventien  zeilen  fterk,  geankert 

voor 
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Wöoï7amjmdet'at  federt  Bonavides  met 

d'overige  fchepen  na  Portugal  over- 
ïlak ,  wierd  by  Lichthart  held-daedig 

aëngetaft.  Den  negenden  van  herfft- maend  des  jaers  feftien  honderd  vijf 

sn  veertig  ging  de  fcheeps-ftrijd  aen. 
Lichthart  voerde  'cfchjp  Uitrecht .Vor- 
ders  behoorden  toe  lijn  vlaggende 
fchepen  Zeeland,  Veer ,  Over  TJ al,  de 
fluiten  Zoute-lande  en  Leiden  ,  dejag- 
ten  Gulde  Reede  en  Eenhoorn,  een  dog- 

boot en  drie  barken.  In  't  gat  der  ha- 
ven van  Tamandere  hielden  drie  Por- 

tugeefe  karaweelen  de  wacht :  onder 
een  ftorm-katvol  gefchutlagen  drie 

barken  gekort,  en  d'  andere  zeilen nevens  de  waleen  weinig  ter  zijden 

af.  Van  de  ftormkat  gaf  de  vyand  dap- 
per vuur;  maer  de  fchepen  lieten  het 

drijven  tegen  (hand ,  en  't  volk  fprong 
buiten  boord.  Alleenlijk  bood  de  zee- 
voochd  leronymo  Serao  dePayva  eeni- 

ge  tegenweer;  doch  gaf  zich  en  'tfchip 
eindelijk  over.  De  Nederlandfche 

barken  floegen  weinig  min  als  ze- 

ven honderd  Portugeefen  'm  't  water 
dood.  Lichthart  verbrande  degehee- 
le  vloot  :  behalven  den  ammirael 

en  onder-zeevoochd,  welker  vlag- 

gen hy  na  't  Reciffo  fleepte.  Defe 
overwinning  konde  niet  op-haelen 
de  fchaede  die  de  Weft-Indifche 
maetfehappy  leed  by  de  verkochte 
uithoek  Augufiijn ,  en  de  verooverde 
flerkten  porto  Calvo  en  rio  Francifco: 
aen  de  twee  laetfte  fterkten  quam 

'tvaertuig  te  laet,  om  de  bezetting 
na  't  Reciffo  af  te  haelen:  alzoo  bereeds 
in  Portugeefche  banden  zaten  ,  ten 

getaele  van  vijfhonderd ,  zoo  foldae- 
ten  als  land-luiden.F/^/rukte  voorts 

naTamarica ,  en  beïkormdG  Schuppen- 
ftad;  doch  vond  zulk  een  tegen-ftand 
by  den  wachtmeefler  Georg  Garftman, 

die  de  plaets  der  gevangen  Hom  be- 
kleede :  dat  hy  drie-honderd  man  liet 
zitten.  Aldus  af-geflaegen ,  tracht 
door  den  Portugees  Fernandes  Bouil- 
loux  'topper-hoofd  van  Parayha  om 
te  koopen  :  ten  einde  voor  vijftien 

duizend  guldens  de  flerkte  Margare- 
ta  over  -  leeverde.  'tOpperhoofd 
Deliges  hier  toe  verzocht ,  worgde, 
zonder  rechts -vordering,  den  ver- 

zoeker Bouilloux.  Trouwloofer  han- 

Grót 

lende 

daer. 

delde  een  Hollandlche  farjant  binnen 

Olinda,  die  de  plaets  voor  duizend  olim 

guldens  en  een  Portugeefch  vaendel  n' verkocht  :  en  fijn  foldaeten  tot  een 

moord-daedige  flachting verried.  Al- 
dus wierd 't  Reciffo  rondom  benaeuwr, en  binnen  niet  minder.   De  dorft,  Gm 

onder  een  brandende  hemel,  endoor  *«*i 
zoute  Holl&idfche  fpijste  meer  ver-  j^f 
oorzaekt ,    konde  met  brak  water  affo. 
(want  geen  ander  was  te  bekomen) 

niet  geflift.  d' Honger  nam  dagelijx 
toe  :  zulx  de  armen  dreigen  tegen  de 

rijke  in  opfland  te  komen.  Weshal- 
ven  d'  overigheid  gewaepend  huis  in, 
huis  uit  onderzoek  deed  na  ieders 

voor  -  raed  ;   welke  opgefchreeven ; 

binnen 't  gemeine  pakhuis  geflooten; 
en  aen  elck  ,  zonder  aenzien  van 

menfehen,  met  gelijke  maete  uitgè- 

deelt  is.   Ook  quam  't  brand -hout 
fchaerfch  om :  zulx  't  vleefch  van  vee- 
Ie  raeuw  of  half  gaer  gegeten  wierd. 

d'Oovens,  geflookt  by'tgeharpuis- 
dehout  der  gefloopte  fcheepen,  ga- 

ven een  bitter  brood  ,    welk  fwaere 

hart-pijn  veroorzaekte.    Ondertuf- 
fchen  moeft  elk  onophoudelijk  ar- 

beiden aen  de  veflingen  van  't  Reciffo , 
door  de  regen  nedergeflaegen  :   en 

de  foldaet  op  de  geftaedige  wapen- 
kreet ,  by  den  vyand  gemaekt ,  in 

wapenen  ftaen.   Deflerftenamhand 

over  hand  toe.  d'Ellendige  evenwel 
kreegen  nu  en  dan  eenige  verquik- 
king.  Twee  Amfterdamfche  fluiten 
bragten  eenige  levens-middelen,  en 
tyding  van  een  volgende  vloot  tot 

ontzet.  EenFlaver,  den  Portugeefen  Aen^ ontloopen ,  verzeekerde  den  hooge  ver% 

raed:  hoe  vele  gevangene  Nederlan- 
ders ,  tegen  dank  den  vyand  dienen- 
de, niet  anders  zochten,  als  gele- 

gendheid  om  over  te  komen.  Indien 
men  met  ettelijke  benden  eenfeher- 

mutfeling  waegde,  't  ftond  gefchae- 
pen  :  dat  waerachtig  bevonden  zou- 

de worden,  't  geen  aen-bragt.  Rhyn- 
bag  dan  en  Montagne  gaen  tegen  de 
nacht,  ieder  met  een  vaendel,  opdk 

Portugeefen  los.  Defe  datde  half  dui- 
zend eerlang  in  wapenen  geraekt, 

dree ven  de  twee  vaenen  te  rugge :  en 

volgden  zeer  onvoorzichtig  tot  on- 

der 't  gefchut  der  Affogados ;  aen  wel- 

ker 
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ker  fchroot  meer  dan  veertig  fneu- 
velden.    Ook  liep  Klaes  de  V/Jfcher, 
in  de  ongelukkige  flag  nevens  Hous 
gevangen  ,    aen    wien    Vidal    een 
vaendel  fchonk ,  ter  oorzaek   iets 

byzonders  in  hem  befpeurde,  mee 
taehenrig  man  na  7  Redffo.  En  al- 1 
daer   bragt   Pieter  Duinharder   een , 
prijs  vol  Maderafche  wijn  binnen ,  I 
die  hy  af  liep  :   daer  de  prijs  eens ! 

zoo  veel  fijn  volk ,  als  bark ,  voer-  j 
de.    Een   Terre  -  Neufs-  vaerder   liep 
met  volle  laeding  van  de  gedroóg- 1 
de  vifch  bocraillo    al  daer  infchelijx 
ten  anker.   Uit  de  fchanfen  in  Pa- 

rayba  vielen    drie  honderd  koppen 
zoo  Nederlanders  als  Brafiliaenen  op 
negen  honderd  Portugeefen  diervoe- 
gen    manhaftig  aen  :    dat  defe   de 
vlucht  namen  ,  niet  zonder  merke- } 
lijk  verlies.  De  Brafiliaenen  over-vie- 
len  zedert  in  de  zuiker-moolen  van 
Andr&as  Diezdela  Figuereda  tachen- 
tig  Portugeefen  ter  mille  verzaemelt. 
Volgens    gewoonte    defer    woefte 
landaerd,  wierd  niemand  verfchoont, 

kelijke  dan  Figueredaes  dochter :  over  wiens 
gaedeloofe  fchoonheid  de  Brafiliae- 

nen verbaeft  Honden :  ja  haer  troo- 
fteden  ,  terwijl naer kermde:  en  ein- 

delijk ongefchend  overleeverden  aen 
de   landvoogd  van  Parayla.    Maer 

weed-  vidal,  raezende  van  fpijt ,  ter  oor- 
'm     zaek  nu  en  dan  eenige  gevangenen 

ontfnapten  ,  bragt  zeven   honderd 
verwoed  om.    Hy   bond  zommige 

rug  aen  rug .-  die  met  houwers  ftuk- 
ken  gekapt  wierden  :  andere  zonk 
hyin  de  beeken.  andere  flingerden 
by  haer  fchaemelheid  ,  aen  takken 
vaft  gemaekt :  andere  zijn  metknod- 

nAgm  zen  dood  geflaegen.    Binnen  7  Re- 
1       ciffo  flaeken  de  foldaeten  ,  beftaen- 

We'    de  uit  allerley  landaerd  ,  d'hoofden 
op.   Men  hongerde  alle  uit.    Waer- 
om ,    riepenze  ,    niet    tegen    den 
vyand  gevoert ,   om  eens  dood  te 
vechten  ,  daer  nu  duizend  dooden 
ftierven  ?     De  raeds  -  heeren   zelf 

verrieden    Brafil    Zy  zouden  zich 
eens   weg -pakken  ,  en  voorts  alle 
aen  Portugeefche   moord  -  priemen 
blood  zetten.    Dreigden  voorts  de 
leef-togt  geweldiger  hand  uit  des 
lands  pakhuifen  te  haelen.   Hadden 

l  over 
beid. 

nfche- 

lang  genoeg  dorft  en  honger  gelee- 
den. In  Bolland  wierd  óefe  Brafilfche 

han  del  zeer  oevel  op-gevat,  't  Haeg 
fche  graeuw  ter  been  geflapt  zoude 
'thuis  van  de  Portugeefche  gezant 
aldaer  ten  puin-hoop  neder- gewor- 

pen hebben ,  uit  wraek  over  de 
wreedheid  gepleegt  tegen  de  Neder- 

landers op  den  Brafllfchen  boodem  : 

ten  zy  prins  Frederik  Henrik  't  fchen- 
nis  tydeJijk  voor  quam.  De  Portu- 

geefche gezant  ontkende  kennis  te 
hebben  van  zulk  mifdrijf :  bood  alle 
middelen  aen  ,  om  de  Weft  Indi- 
fche  maetfehappy  volkoomen  ver- 

genoeging te  geven.  d'Algemeine Staeten  ,  geenzints  met  woorden 
voldaen,  daer  de  daed  het  tegendeel 
bewees ,  klaegden  aen  de  Franfchen 

koning  over  d'ondankbaere meinee- 
digheid  der  Portugeefche  kroon : 
dreigden  wraek  te  nemen  door  de 
wapenen.  Zy  kreegen  hier  weinig 
gehoor :  kropten  'teen  en  ander  voor- 

zichtig op:  omfloegen  vijf  en  twin- 
tig vaendels ,  ten  einde  de  WeftJn- 

difche  maetfehappy  te  lichter  vief 
duizend  man,  behalven  de  matroo- 
fen  en  vrye  luiden  ,  na  Brafil  over- 
fcheepte.  De  vloot,  twee  en  twintig 
fchepen  fterk ,  befcheiden  voor  Vlif- 
fingen  ,  bleef  drie  maenden  bevroo- 

ren.  In 't  begin  der  fprokkel-maend desjaersfeftien  honderd  fes  en  veer- 
tig onder  zeil  geraekt ,  voerde  den 

heer  Schpnenhurg  lid  der  Algemeine 
Staeten ,  deraeds-heer  Goch  en voor- 

fpraek  van's  lands  geld-kift  Beaumond, 
mannen  van  byzondere  ervaerend- 
heid  in  land-beftier.  Haer  wierden 
toegevoegt  de  vermaerde  Amfter- 
damfchekoopluiden  Haeks  tnTrovi* 
re,  om  de  reken-boeken  der  Weft- 
Indifche  maetfehappy  te  houden: 

en  l'Heremiet  tot  geheim-fchrijver. 
Sigifmund  Schuppe  behield  't  gezach 
over 't  krijgs-volk.  Den  Zeeuwfchen 
ammirael  Bankert  wierd  de  fcheeps- 
macht  aenbevoolen .  Naeuwelijx 
leed  een  Nederlandfche  vloot  ooit 
meer  ongemak,  als  defe.  Doorfwae- 
re  florm  binnen  Duins  geloopen , 
Ipiiden  twee  fchepen  van  de  an- 

kers en  ftieten  tegen  't  zand  aen  Aar- 
zen. De  vloot,  met  ruimer  wind 

Ttt  bui- 

t  Algemeine 

Staeten  ne- 
men 't  Bra- 

filfche werk 

hoog  op. 
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gevaer. 

Oproer  op 
't  ammï- 
r  nel  s  {chip. 

Twifl  tuf- 

fchen  Goch 
en  Beau- mond. 

buirengeraekt,  moeft  eerlang,  we- derom benoodzaekt  door  een  groot 

onweerder,  onder  fVicht  zetten  bin 

nen  d'  haven  Helena :  alwaer  in  negen  | 

weeken  wegens  d'ongeflaedige  bui- 

jen,  geen  zeil  konde  maken.  Geduu- 
rendedit  droevig  zukkelen,  bezich- 

tigde 't  Brafilfche  fchip  ,  gefchat  op 
twintig  tonnen  gouds,  tegen  een  klip 

van  't  eiland  aen  ftukken  geftooten. 
Uit  drie  honderd  zielen  waeren 

flechtsdartiggebergt.  Een  fluit,  bin- 
nen twee  maenden  voor  'tRecijfo  af- 

geflooken  ,  bragt  den  vlootelingen 

een  onaengename  tijding:  nament- 
lijk  'tftond  voor  fijn  vertrek  aldaer 
diervoegen  gefchapen  :  dat  buiten 
twijfel  de  vloot  te  laet  ten  byftand 
zoude  komen.  Defedan  verhaeftete 

meer:  zulx  niet  zondergroote  moey- 

te  en  gevaer  wederom  d' ankers  lich- te. OndertufTchenftak  de  wind  hand 

over  hand  op  :  de  golven  fchooten 

hol.en  dreeven  de  fchepen  na  de  Port- 
lantfche  kuil  met  klippen  bezet.  Zy 
haddenzoo  dicht  de  wal  aen  boord, 

dat  een  fcljotfch  zeil  aen  ftukken  za- 
gen ftooten  tegen  de  rotzen.  Tenzy 

de  wind  omfchoot  en'tonweederbe- 
daerde,  de  vloot  was  vergaen.  Dit 

gevaer  ontkoomen ,  trefte  een  ander: 

de  foldaeten  op  den  ammirael ,  klach- 
tig  over  de  fchaerfche  om  deeling  van 
kaes,brande-w7ijn en  tabak,  maekten 
zich  meeflers  der  eet-kaemer:  dreig- 

den d'  heeren  Goch  en  Beaumond  te 
vermoorden.  Defe,  door  de  kajuit- 

venfters  met  volk  van  d' andere  fche- 
pen geftijft,  bragtenzulk  eenfchrik 

onder  de  muitelingen  :  dat  vergiffenis 

begeerden.  "tWierd  redens -halve 
vergunt.  Voorts  Zijn  d'oproer-mae- 
kersby  zeven  over  de  vloot  verdeelt. 
IndeSpaenfche  zee  hield  Goch  alge- 
meine  fcheeps-raed :  ten  einde  elkan- 

der by  nacht  zouden  kennen,  enby 
alle  ongelegendheid  te  hulp  komen. 
Doch  Beaumond  hield  flaende:  hy  be- 

hoorde de  vlag  te  voeren,  alzoofijn 

laft  ontfing  uit  de  voornaemfle  ka- 
mer ,  namentlijk  van  Holland,  welken 

buiten  tegen-fpreeken  de  voor-rang 
niet  kan  geweigert.  Goch  antwoorde: 
Beaumond quam  wegens  Dordrecht  en 
hy  van  Middelburg:  nu  was  kennelijk  \ 

dat  Middelburg    en  nkt'  Dordrecht 
naeft  Amfterdam  in  de  veigaedering 

der  Negentiene  d'eerfte  plaets  be- 
ilaet.  De  bevelhebbers ,  hier  over  ver- 
gaedert,  bleven  onderling  verdeelt: 
de  Zeeuwfche  (temden  voor  Goch ,  en 

d'  Hollandfche  voor  Beaumond.  Wes- 

halven  Beaumond met  d'  Hollandfche 
zeilen  een  andere  ftreek  hield ,  en 

Gtfc// verliet.  Defe,  onder  de  middag-  i\ 

lijn  gevordert ,  dobberde  thans  in  een  God fchaedelijke   ftihe   fes    dagen.    De 

fcheurbuik  verftijfde  fpieren  en  zee- 
nuwen ,  veroorzaekte  een  fvvarte  ver- 

rotting aen  't  tand-vleefch  ,  fwaere 

hoofd  pijn  en  geduurige  koorts-'tWa- ter  uit  de  lucht  gevallen  gaf  vergiftige 

druppelen  vol  kleine  wormen,  't  Aen- gezicht  en  handen  van  defe  druppe- 
len geraekt,  liepen  op  met  pijnelijke 

bleinen.  Veele  ftierven.  Goch  quam 

lanx  d' uithoek  Augujlijn  voor  H  Re- 

ciffo  ten  anker  :  w7elk  hy  in  d'alder- 
uiterfle  nood  bevond  :  ja 't  lag  be- 
reeds  beflooten  den  volgende  dag</<? 
Portugeejen   te   verzoeken  ,  om  de 

plaets  over  te  geven ,  behoudens  't  le- 
ven. Niemand  ftiet  zulk  een  befluit  'tM 

meer  tegen  de  borft  dan  den  loodenï  J™| 
alzoo  de  Portugeefen  fwoeren  de  loo- 

den  levendig  te  verbranden,  d\s't&e- 
ciffb  in  haer  handen  viel.  Waerom  ook 
zy  vafl  fielden  met  de  wapenen  in  de 
vuifl:  te  Her  ven  ,  en  haer  huid  duur 

te  verkoopen.   Ses  weeken  na  Gochs  '*oi 
aenkomfl  bragt  het  't  overige  der   "ow 
vloot,  door  vreefelijke  flormen  ge-  *#. 

flingert  ,   aen  't  Reciffo .    Vijf  fche- 
pen ,  behalven  de  twee  die  in  Duins 

vergingen  ,  waeren  op  de  togt  ver- 
gaen, nevens  vijf  honderdman.  De 

Opper- hoofden  fielden  gemagtigde, 

dewelke  weekelijk  voor  ieder  uit- 
deelden twee  pond  fwart brood,  an- 
derhalf pond    vleefch  ,  een  pond 

fpek,  een  gezette  maet  van  er  weten, 
boonen,  oolie,  brandewijn  en  edik. 

De  voorzitter  Schoonenhurg  beflech- 
te  't  gefchil  tuffchen  Beaumond,  (joch, 
Haeks  en  Trouire ,  wegens  den  rang 
in   de  vergaedering  :    naementlijk 

dat  zulx  by  beurten  zoude  om-gaen. 
d'Oude  beftierders  Hamel ,  Bajji  en 

Bullejlraeten  kreegen  de  wijt  by  ie- 
der een  van  het  Brafilfche  verval. Na 
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Na  Holland  over  -  gefcheept  wierden 
f  met  den  nek  aen  gezien:  en  opentlijk 
ingedrukte  blaeuw-boekjens  voor 
trouwloofe  eigen-baetzoekers  uitge- 
maekt.  Vele  dreigden  haer  in  geding 
te  roepen.   Ook  Schooneburg  bragt  te- 

gen de  zelve  befchuldiging  in  :  na- 
mentlijk  zy  hadden  den  Brafilfchen 
toe-Hand  niet  na  waerheid  overge- 
fchreven.  't  Werk  was  vry  meer  ver- 

vallen ,  dan  zy  te  kennen  gaven .  Zulx 
de  tegenwoordige  magt  haer  te  fwak 
bevond ,  om  iets  voordeeligs  tegen 

-  den  vyand  te  verrichten.  By  dit  quaed 

8  quam een  tweede,  d' afval  der Tapu- 
yers en  Brafiliaenen ',  die  tot  noch  toe 

de  zijde  van  de  Nederlanders  volg- 
den ,  doch  der  Portugeefen zijde  koo- 

fen ,  ter  oorzaek  Georgius  Garfman  aen 
kant  hielp  Jacob  Rabbi.  Defe,  uit  Duits- 
/dWherkomflig ,  begaf  zich  onderde 
Tapuyers  ,  van  welke  ten  hoofd  ver- 
kooren,  en  grootelijx  bemind  was: 
als  die  haer  tot  rooven  en  moorden 

•  geftaedig  aen  voerde.  Dieshalven/öa» 
Dary  eifch te  Garfman ,  ten  einde  over 
hem  vonnis  velde;  want  hoewel  Rab- 

bi, zeid  hy  ,  moge  fchuldig  geweeft 

f  zijn  ,  't  geen  Garfman  niet  bewees: 
zoo  ftond  het  echter  aen  Garfman 
niet ,  om  diefwegen  recht  te  doen : 
aengezien  de  Weft-Indifche  maet- 

fchappy  hem   gemagtigde  't  onder- 
zoeken na  't  mifdrijf  by  eenige  Ta- 

puyer,  waer  over  koning  ftond  ,  ge- 
pleegt.    Doch  Garfman  wende  voor: 
Rabbi  was  een  bloeddorftige  fchelm  , 
een  rover  wiens  overlaft  Brafil  lang 
genoeg  verdroeg.   Had  ook  onlanx 
Garfmans  fchoon  vader  fchelmachtig 
gedood  :  waer  af  weerwraek  nam. 
Dary  bragt  hier  tegen  in  door  fijn  ge- 

zanten :  Garfmans  fchoon-vader  gaf 
Rabbi  wettige  reden  ,  om  aen  kant 
geholpen  te  worden.   De  gepleegde 
rooveryby  Rabbi  Rrekte  nergens  an- 

ders toe ,  dan  't  leven  te  behouden : 
dewijl  geen  leeftcgt  van  de  Weft-In- 

difche maetfehappy  ontüng  :   voor 
welke  nochtans  fijn  leven  meenig- 
werf  in  de  waeg  -  fchael  ftelde.    Hy 
hield  Rabbi  hooger  als  acht  honderd 
Tapuyers.  Wilde  deshalven  met  Garf- 

man te  dooden  wraek  nemen.    De 

raeds-heeren  gaven  ten  antwoord : 

S'5 

Zy  waeren  zeer  mifnoegt  over  de 
doodvani?^/' ;  doch  konden  Garf- man noch  leveren  ,  als  zijnde  een 
hoog-bevelhebber,  nochonverhoort 
veroordeelen,  noch  ter  dood  verwij- 

fen  ,  dewijl  zich  van  't  gevelde  von- 
nis zoude  beroepen  op  de  kaemer 

der  Negen-tiene.  OndertufTchen  be- 
loofdenze'tgeheim  naerftig  t'onder- 
zoeken :  weshalven  Garfman  in'taen- 
fchouwen  van  de  Tapuyerfche  ge- 

zanten bonden  en  voor  recht  fleep- 
ten.  Maer  dcfe  bleven  dies  niet  te- 

genftaendeeven  mifnoegt.  d 'Hollan- ders fnaeuwdenze  ,  zullen  eerlang 
berouw  hebben  ,  datze  Garfman  niet 
overleveren  aen  den  koning  Dary. 
Garfman  voor  recht  geftelt  loochen-  Garfm<*m 
de  de  moord  aen  Rabbi  gepleegt :  lei-  ZZlg. 
de  de  fchuld  op  twee  foldaeten  van 
fijn  vaendel .  Defoldaeten  bekenden 
de  moord  ;  doch  bragten  totveront- 
fchuldiging  by  :  hier  toe  gelaft  te 
zijn  door  den  vaendraeger  Jacob  Bou- 
lan  •  die  wederom  voorwende  't  be- 

vel van  Garfman.  Eindelijk  is  bevon- 
den ,  hoe  Garfman  en  Boulan  onder- 
ling verdroegen  in  de  dood  van  Rabbi , 

uit  inzicht  op  een  groote  fchat,  by 
Rabbi  begraeven ,  en  haer  beide  be- 

kend. Welk  geheime  Tapuyers  ont- 
dekten Jdaegende:indien  het  for/wa» 

om  't  bedolven  zilver  en  goud  te  doen 
was  geweeft,  't  zoude  hemgefchon- kenzijn ,  wanneer  het  verzocht  had : 
aengezien  zy  geen  zilver  noch  goud 
behoeven  ,  ja  niet  achten.  Hy  be- 

hoorde diefwegen  Rabbi  niet  te  ver- 
moorden. De  rechters  dan  maeken  mnis'mm 

de  goederen  en  verdiende  zoudye  G^fma» 

van  Garfman  en  Boulan  prijs  :  ftel- enMHlar>- lenze  van  haer  bedieningen  af :  en 
zendenzevoorfchelment'huifwaerd. 
De  hooge  raed  ondertufTchen  ,  dié 
niet  veel  goeds  uit  de  wapenen  be- 

oogde ,  zocht  by  minzaeme  wegen 
d'afgevallene  Portugeejen  totgehoor- zaemheid  te  lokken  :  floeg  ten  dien  j>uk-fchrif. 
einde  aller  wegen  plak-fchriftenaen,"»^^» 

by  welke  vergiffenis  der  opftand1"-^"* wierd  aengebooden.  Alleen  blee- 
ven  buiten  quijt-fchelding  Iemand 
Viera  ,  Amador  da  Rouche  £  Anto- 
nio  Cavalcantelca  en  Dirk .  Hoogftrae- 

ten  ,  op  welker  lijf  groot  geld  zette. 
Ttt  2.  Hier 
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Hiertegen  verkondigden  dePortugee-  j 
fen  :  zy  zouden  de  Nederlanders ,  die 
tot  haer  overquamen  ,  in  genaede 
aennemen  :  haer  achter  (tallen  aen 

de  Weft-Indifche  maetfchappy  betae- 
len  :  en  overvoeren  werwaerds  wil- 

den.  Dufdaenige  brieven ,  gefchre- 
ven  in  de  Nederlandfche  ,  Franfche , 

vïuaf-vli-  Engelfche  en  Portugeefche  taelen  , 
kn.  hingen  allerwegen  aen  de  takken  der 

boomen:  endeeden  vry  andere  wer- 
king, als  de  plak-cedels  der  hooge- 

raed;  want  daer  naeuwelijx  een  Por- 

tugees over  quam ,  verliepen  vele ,  on- 
aengezien  de  naeuwe  toezicht  uit 
3  tReciffo  na  den  vyand.  De  hooge- 
raed  en  krijgs-hoofden  bragten  drie 
volle  maenden  zoek  met  overflagte 
maeken  ,  wat  te  doenftond.  Schuppe 
vaerdigde  ettelijke  mael  drie ,  vier  en 

•  vijfhonderd  koppen  uit :  om  na  den 
toeftand  der  Portugeefen  te  vernee- 
men.  d'Afgezondene  wierden  ein- 

delijk uit  een  hinder -laege  zoo 
raeuw  onthaelt  ;  dat  veele  fneuvel- 
den,  en  weinige  ontvluchten.  Op 

swaerefok-  't Reciffo  nam  de  fcheur  buik  enbuik- 
i'aiï* Re'  1°°P  veel  volk  weg :  als  welk  aen  de 

heet-brandende  lucht  niet  gewend 
was :  behalven  dat  haer  de  wormen 
uit  bedurven  voedzel  jammerlijk 

quelden.  Zommige  ftierven  in  de 
gaft-huifen:  andere  op  de  ftraeten, 

by  mangel  van  ververfching.  De  laet- 
fte  uit-val  der  Nederlanders  liep  fchan- 

delijkaf;  want  door  vijfhonderd /V- 
tugeefen  aengetroffen  keerden  de  rug- 
ge  ,  daer  immers  zoo  fterk  waeren : 
ja  hoewel  Schuppe  de  vluchtige  met 
acht  honderd  man  te  hulp  quam,kon- 
de  haer  vlucht  geenzints  fluiten ,  wat 
hy  ook  deed :  zelf  fehoon  uit  toorn 
een  vaèn-draeger,  farjant  en  twee 
foldaeten ,  die  alder-eerft  d'hielen  He- 

ten zien  ,  met  eigen  handen  door- 
griefde. Onaengezien  dufdaenige 

fchandige  enfchendige  neep  ,  wierd 

beflooten  Olinda  en  d'uithoek  Augu- 
(lyn  aen  te  taften  :  terwijl  Hinder  jon 
zich  meefter  maekte  vanw  Francifco 
met  vijftien  honderd  koppen ,  en  het 
land  aldaer  wijd  en  zijd  te  vuur  en 
fwaerd  verwoede  :  ten  einde  alzoo 

de  Portugeefen  bedwong  van  'tReciffo 
af  te  trekken.  Terwijl  Hinder  fon  na 

B  o e  k: 

rio  Francifco  fcheepte,  vié*len  de  Ta-  .M°or \r  *  ,.  ,     de  Tap, 
puyers ,  die  loan  Dary  verheten ,  en  de  gepm 

Portugeefche  zijde  koofen  ,  dewijl  s'ar*> haer  Garfman  niet  wierd  overgelevert, 
in  Siara:  alwaer  zy  alle  Nederlanders 
ten  platten  lande  deerlijk  aen  kant 
hielpen :  en  gefchenken  zonden  aen 
den  koning  Dary :  ten  einde  hem  ver- 

plichten met  de  Portugeefen  zamen  te 
fpannen.  Doch  defe  antwoorde,  hy 
wilde  liever  haer  boofe  ftukken ,  te- 

gen de  ingezeetenen  van  Siara  te 
werk  gefield,  (haffen.  De  hooge  raed,  ce/M 

hier  afverkondfchapt ,  vaerdigde  den  enver 

tael-man  Roelof  Baron ,  die  lang  onder  am 
de  Tapuyers  verkeerde ,  met  een  ge- 
fchenk  van  bylen  ,  meffen,  wiggen, 

fpiegels ,  hembden ,  kammen  en  dier- 
gelij  ke  fnuift ery  aen  Dary.  Baron  ver- 

zocht ,  hy  beliefde  in  fijn  voorige  ge- 

trouwigheid  te  volharden  :  't  welk 
Dary  beloofde,  mits  hem  byftand  te- 

gen zoo  veelweder-partyders,  diehy 
maekte  om  der  Nederlanders  wille, 

uit  'tReciffo  toe  quam.  Baron  beloofde 
de  verzochte  hulp ,  zoo  haeftde  ver- 
fche  benden  aen  Brafïltz land  flapten 
uit  Texel,  de  Mae  s  en  Zeeland.  Doch    uin 

Hinder  fon  ,  aên  rio  Grande  geland,  hemai 

kreeg  de  fterkte  aldaer  z onder  flag  of  ™ (loot  in:  alzoo  de  Portugeefen  op  fijn 
eerfle  aenkomft  bofchwaerd  vluch- 

ten. ZicMw/ bewaerde  de  zee.  ƒ//#-    ovet 
derfon  vond  overvloed  van  vee;  want  van  \ 

naeuwelijx  een  land  in  de  weereld  daer: 
welk  zulk  een  getal  aen  fokt.   Ver- 
fcheide  landbouwers  telden  vijftien 
duizend  hoorn  -  heeften.     Om   de 
fchaerfche  leef-togt  op  7  Reciffo  te 
doen  ftrekken,  is  veel  vee  bewaerd. 

Weshalven  den  foldaeten  ftreng  ver- 
booden  wierd,  eenig  beeft  te  dooden: 
zy  zouden  echter  van  hoöger  hand 
overvloedig  voorzien  worden.  Doch    »„„, 

dewijl  de  geflachte  ofTeri ,  koeyen  of  «**/« 
fchaepen   eerft  door  d'handen  der 
krijgs-overften  gingen ,  die  de  befte 
ftukken  uit  koofen ,  bleef  niet  alleen 

't  overfchot  voor  't  graeu  w;  maer  ook 
dewijl  't  vleefch  haer  laeter  ter  hand 
quam  was  bereeds  bedorven  ;  want 
wegens  de  overgroote  hette  ftonk 
het,  zoo  haeft  gehandelt wierd,  in 
weinig  uuren.    Met  azijn  befproeyt 

en  met  zout  ge  vreeven  konde  naeuw- welijx 



B    R    A    S    I 

■fons 

welijx  een  dag  duuren.  Doch  Hinder- 
fon fmeet  de  bemachtigde  vefting ,  ter 

oorzaek  op  een  ongeleegen  plaets 
lag,teraerde:  en  wierp  gefwind  een 

uu™  andere  fchans  op,  die  beter  te  hou- 
den was,  wegens  de  voordeelige 

grond.  Sijn  foldaeten  , afgemat  door 
fpitten  en  kruyen  ,  verliepen,  uit 
weerzin ,  tegen  den  moeyeJijken  ar- 

beid, onder  zoo  brandende  hemel, 

naden  vyand  over  bygantfchetrop- 
che  Pen-  Andere  fchreeven  den  toeftant 
e»  van  'tNederlandfche  heir  aen  den 

m-  vyand  ,  byzonder  zommige  Rooms- 
gezinde  foldaeten :  als  die  zich  wei- 

nig kreunden  aen  den  krijgs  eed ,  en 

uit  zucht  tot  't  paufelijke  geloof  den 
Portugeefen  een  gunftig  hart  toedroe- 

\triijk  gen-  Onderandzrew'izrdeen  ^intwer- ivan  penaer  betrapt,  die  door  fijn  makker 

fer'  t'ellekens  den  vyand  alle  gelegend- 
heid  over-briefde.  Aen  de  galge  ge- 

knoopt viel  driemael  op  fijn  voeten 

ter  neder,dewijl  de  ftropt'ellekens  ge- 
lijk een  verzengde  draed  brak.Hy  ver- 

zocht driewerf  ootmoedig genaede ; 
doch  de  verraedery  moed  noodwen- 

dig met  de  dood  geftraft :  te  meer  om 
dat  de  fchuld  des  gedoemde  vergroot 
wierd  wegens  befwaerlijke  muitery , 
tefcheep  op  detogtaengerecht.  De 
gevluchte  Portugeefen  ondenufïchen 
allerwegen  met  verfche hulp-benden, 
en  byzonder  uit  Salvador ,  tot  twaelf 
honderd  koppen  geftijft,  floegen  de 
uiterfte  wacht  twintig  fterk  dood.  De 

naeftefchild  wacht,  door 'tgedruifch 
gewaerfchouwt ,  maekte  een  wapen- 

kreet aen  de  nieuwe  fterkte ,  welke 
ten  tweedemael  naeuwelijx  herfteld 

was,  alzoo een  pias-reegen,  geduu- 
rende  fes  dagen ,  de  wallen  plat  ge- 

flaegen  had.  Hinder/on  aen  't  been  ge- 
quetft  vaerdigde  hopman  Montagne 
aftegen  den  vyand,  van  welker  macht 
een  klein  gevoelen  behield. Montagne, 

genaederttotdenboodem,  died'ui- 
terfte  ontzielde  wacht  befloeg  ,  ge- 
moete  twee  honderd  Portugeefen ,  in 
drie  benden  ten  flag  gefchaert.  Defe 

tagne  deinfden  te  rugge  :  Montagne  volgt 
\ufm  °nvoorzichtig.De  vluchtende  bieden 

't  hoofd ,  zoo  haeft  midden  tuffchen 
't  gros  van  haer  duizend  makkers,  tot 
vijf  troppen  verdeelt ,   in  weeken. 
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Thans  verhief  zich  de  ftrijd  voor  en 

weder-zijds.  Montagne, onder  d'eetïie 
vechtende  bleef  dood,  nevens  driö blijft  dood: 
honderd  van  fijn  volk:  by  na  gelijk  ge- 

tal wierd  gevangen ,  onder  welke  ook 
de  predikant  Attette.   Vier  honderd 
ontfnapten  binnen  de  vefting ,  al waer 
Hinderfon  na  d'  uitflag  van  Montagnes 
verrichting wachte.   Met  HinderfonsfiJn,volk&e- 

ntdeihegliepSchuppens  toeleg  t'eene-  $"egen' mael  teloor  :  als  die  door  de  togt  na 
rio  Francifco  den  vyand  van  't  Reciffo meinde  te  lokken.  Men  neemt  dies-   Wreedheid 

halven  een  andere  voorflag;  nament-  der  Tm»- 
lijk  om  van  de  zee-kant  Salvador  te  *ufin' 
plaegen ,  gelijk  't  Reciffo  aen  de  land- 
zijde  gequeit  wierd.  Hinder  fon  kreeg 
laft  met  fes  honderd  man,  die  van 
vijftienhonderd  by  hem  overig  wae- 
ren ,  fland  te  houden  aen  rio  Grande. 
Een  bark  vol  levensmiddelen  voor 

Hinderfon  wierd  genoomen,  en  't  volk 
op  ftrand  in  koelen  bloede  door  de 
Portugeefen  vermoord.  Men  ftrooyde 
voorbedachtelijk  een  geruchte  bin- 

nen 't  Reciffo,  welk   ter  ooren  des 
vyands  uit-dijde :  namenrlijk  Schuppe 
ging  met  den  ammirael  Banken  on- 

der zeil  tot  Hinderfons  byftand.  Om 
den  Portugees  meer  te  verleiden ,  liep    Tocht  van 
Schuppe 'met  derde-half  duizend  man  Sehutte : 
na  rio  Francifco:  alwaer  ettelijke  dagen 
ten  anker  bleef.    De  fteevoogd  van 
Salvador  dieshalven  fchiktderwaerds 

ettelijke  hulp-benden.  Dit  beoogde 
Schuppe ,  die  gefwind  de  ftevens  op 
Salvador  wende.  Aen  't  eiland  Tape- rica,  vier  mijl  in  ommegang,  gelant, 
roofde  een  rijke  buit.  't  Swaerd  ver- 
fchoonde  niemand.  Twee  duizend 

menfehen  fneuvelden  aen  't  ftael ;  of 
dat  hol  over  bol  inde  barken  vielen, 
om  zich  binnen  Salvador  te  bergen; 
want'tmeefte  vaer-tuig  tevolgelae- 
den  zonk.  Onder  d'aenzienelijkfte 
gevangenen  na  't  Reciffo  op-gezonden 
waeren  twee  Minder-hoeders,  wel- 

ken gelijk  onthael  toe-gezeid  wierd, 

als  de  predikant  Mette  binnen  Salva-  °ntl>*eld'f J  r»   '**■"  i"    -?         i  predik*} dor  genoot.  De  Minderbroeders  vet-  Aflette, 
toefden  niet  te  fchrijven  aen  haer 
kloofter-voochd ;  hy  beliefde  zorge 
te  draegen,  dat  Ajlette  niet  levendig 
verbrand  wierd ,  gelijk  de  Portugeefen 
den  bezenelingen  binnen  de  vefting 

T 1 1  3  rio 

land  aen 

Taperica. 

ikant 



5''
 

Derde     Boek: 

rïo  Francifco  en  ft  Reciffo  toeriepen : 

aengezien  zy    't  zelfde  hadden   te cmthaeider  wachten.  Zedert  quam  Aftette  uit  fijn 

jfitto*    naere  kerker  ,  en  verkreeg  vryheid, merk-vaer-  om  Salvadors  ftraeten  te  bewande- 

di£'  len.  Doch  Schuppe  maekte  zich  fterk 
opTaperica,  daerdeftrand  befpoelt 

word  door  d'  inwijk  todos  los  Santos. 
Onderde  nieuwe  fchansvondd'am- 
mirael   Bankert  een   veilige  reede: 

pafte  nevens  Lichthart  op  alle  Portu- 
Uchthart  geefche  zeilen.  Lichthart,  alhier  over 

M* 

ïortugeefen 

beftoken Schuppe: 

jïjnfoldeie- 
ttn  hopen 
ever. 

Cedenk- 

•maerdige 

gefchiedenis van  drie 

jongens  ter 

ie  oe- 

leeden  ,  wierd  op  't  Reciffo  ter  aerde 
beitelt.  DochSd/iW0/\fftee-voochd, 

verdrietig  over  zulke  laftige  gebuu- 
ren  ,  nam  voor  zich  de  zelve  quijt  te 
maeken.  Hy  werpt  ten  dien  einde 
vijftien  honderd  koppen  aen  eenan- 

dere hoek  van  Taperica  te  land  by 
donkere  nacht  :  die  zich  aldaer  met 

groote  haeftbegraeven  :  en  dagelijx 
uit  haer  begraeving  tegen  Schuppe 
fchermutzelden  :  zulx  doorgaens 
weder -zijds  veel  volk  fneuvelde. 

Schuppe  evenwel  verfwakte  alder- 
meeft  ,  ter  oörzaek ,  fijn  foldaeten 

in  grooten  getaele  over  -  liepen  : 
alzoo  binnen  Salvador  wel  onthaelt 

wierden.  Hy  deed  hier  af  bericht 
aen  den  nieuwen  raed  ,  die  infche- 

lijx  wegens  de  zelve  trouweloos- 
heid klaegde.  Onder  andere  was 

aldaer  voorgevallen  een  droevige  ge- 
fchiedenis van  drie  jonge  krijgs- 

knechten. d'Oudfte  bereikte  Hechts 
feftien  jaer.  Een  uit  haer,  geboortig 

tot  Roan ,  had  fijns  vaders  geld-kift 
foeftoolen  :  zich  na  Holland  gepakt 

met  een  fregat :  alwaer  hy  de  geftoo- 
le  penningen  dwaeflijk  verquifte. 
d'Armoede  dwong  hem  dienft  te  ne- 

men. Met  de  voornoemde  vloot 

op  'tReciffo  geland,  zocht  eerlang 
nevens  twee  makkers  by  laeg  wa- 

ter tot  de  Portugeefen  over  te  loo- 

pen  :  alzoo,  dartel  opgevoed  in 't  rij- 
ke huis  fijns  vaders  ,  de  armoede 

nier  gewent  was.  Uit  de  vlucht  te  rug- 
ge  gehaelt  wierd  ter  galgegedoemt. 

't  Hielp  niet  dat  voorwende  ,  hoe 
hy  door  de  moeyelijke  togt ,  zou- 

te fpijs  en  vreemde  lucht ,  verver- 
fching  zocht  by  oranje  appelen  en  ci- 

troenen ,  die  over  de  ftroom  wief- 
fchen*  Zulx  geenzints  voornam  den 

vyandbytefpringen.  Sijn  vader  zou- 
de hem  gaerne  voor  tien  duizend 

kroonen  van  de  galg  koopen.  De 

rechters  behoorde  immers  eenig  in- 

zicht te  nemen  op  d'ouderdom ,  wel- 
ke geen  vijftien  jaer  haelde.  Maer 

de  noodzaekelijkheid  ftopte  d 'ooren 
voor  eenig  medelijden.  d'Uitgevoer- 
de  ftraf  ontftak  deernis  onder  de  kij- 

kers. Weinig  weeken  na  defe  gefchie- 
denis ftondV^q/föverbaeft  over  een 

ander  dood- vonnis ,  geftrceken  tegen 
een  Mulaet  en  Portugees.  De  Portu-  m 
gees  had  zich,  zedert  d'afkundiging  jgj 
van  een  algemeine  vergiffenis  ,  na  <=<>», 

't  Reciffo  begeven :  en  aldaer  een  boots-  derfl 

gezel  omgekocht  voor  twee  honderd  tugti 
kroonen ,  om  een  brief,  beflooten  in 
een  loode  doosjen ,  aen  de  flotvoogd 

op  d'uithoek  Mguftijn  te  behandi- 
gen.  Indien  hy  elders  achter -haelt 

wierd,  konde  't  doosje  ergens  in  't  wa- 
ter werpen.  De  brief,  met  kriskraflen 

gefchreven  ,  behelfde  ;  opening  van 

't  klein  getal  der  bezettelingen  óp 

'tReciffo  ,  terwijl  de  meefte  Neder- 
landfche  magt  Taperica  inhield.  In- 

dien 't  Reciffo  lanx  den  dijk  en  uit 
Maurits-fiad  beftormt  wierd ,  zoude 

lichtelijk  te  bemagtigen  zijn.  De  Por- 
tugees  ,  ten  ftraf  gevoert ,  riep  luids 
keels  :  Gy  luiden  fchept  vermaek  in 
'tbefchouwen  van  mijn  dood;  doch 
zult  binnen  weinig  oogenblikken  ver- 
baeftftaen.  En  waerlijktoen  debeul 

den  half-geworgden  mifdaediger  met 

ftroo  zengde  ,  onftond  een  wonde- 

re beweeging  onder 't  volk.  d'Een 
begon  den  ander  te  tergen,  metd'el- leboogen  en  ruggen  te  ftooten  :  met 
vuiften  teilaen.  Middel erwijl  rees  een 
vreemde  warrel-buy  uit  het  midden 
van  de  markt  ,  welke  alle  voor  een 

korte  oogenblik  deed  waggelen ,  ge-  . 

lijk  menfchen  ,  die  't  wegens  dron- 
kenfchap  niet  ter  been  konnen  hou- den. Hoeden  en  mutzen  vloogen 

door  de  lucht.  Thans  wierd  de  gant- 
fche  meenigte  over  hoop  ter  aerde 

geflaegen.  De  gewaepende  krijgs- knechten vlooden  binnen  de  naefte 

huifen.  De  beul  fich  alleen  bevin- 

dende fprong  van  't  fchavot.  Stijf  een 
vierendeel  uurs  duurde  dufdaenige 

verwarring.    Eindelijk  quam  't  volk 

we- 
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wederom  tot  bedaeren,  endefcherp- 
rechter  aen'twerk.  Hy  fneed  dan den  Portugees  neus ,  ooren  en  de  man- 

nelijke roede  af,  en'  t  hert  uit  het  lijf, met  welker  bloed  de  wangen  verfde, 
en  wierp  de  gezeide  leden  voor  twee 
groote  honden ,  dieze  op-aten.  Vie 
rendeelde  voorts  't  licchaem.  De 
ftukken  wierden  aen  vier  oorden  ten 
fpiegel  vaft  gefpykert.  Gelijke  ftraf 
ontüng  de  Mulaet:  ter  oorzaek  twee 
treffelijke  fchepen  in  de  haven  trachte 
in  brand  te  fteeken.  Onaengezien 
zulke  ftraf  oefeningen  verliepen  de 

mde  foldaeten  dagelijx.  Demeeftefchuld 
|  van  dit  quaed  droeg  d'hoogeoverig- 
■ho-  heid,  dewelke  geen  acht  nam  op  de 

klagten  van  't  krijgs- volk  over  de  be- 
velhebbers: als  die 't  derde  deel  der 

lijf-tocht  haer  ontrokken  ;  want  de 
bevelhebbers  deeden  uit  'tvoorraets- 
huis  de  levens-middelen  binnen  eigen wooningen  draegen,  en  deelden  al- 
daer  na  eigen  goed-dunken.  De  ge- 
meine  kreet  ging :  dat  te  veel  kreegen 
om  te  fterven,  en  te  weinig,  om  te 

leven.  Indien  iemand  kikt,*  dat  het 
gefielde  randzoen  diefachtig   meer 
als  een  derde  afgeknipt  word  :  men 
klaegt  de  klaegers  van  opftand  aen. 
En  wat  vorders  in  zulk  een  voorval  te 
wachten,  dan  kerkers,  wippen,  gal- 

gen en  ftaeken  i  Wreed  ging  de  krijgs-  meede 

tucht  toe.  Om  de  minfle  misflag  zat  krïzs-mht' een  quynend  lichaem  van  kommer, 
honger  en  dorft  op  't  houte  paerd , metfwaere  koogels  aen  de  beenen.en 
fes  musketten  op  de  fchouders,  onder 
een  brandende  hemel.   De  gaft-hui- 
fen  lagen  gepropt  vol  zieken  en  het 
kerkhof  vol  dooden.  Tegen  de  Portu- 
geefen  kreeg  het  Schuppe  hoe  lanxhoe 
meer  te  quaed;  want  niet  alleen  ver- 
Hond  de  fterfte  veel  volk  ;  maerook 
liepen  gantfche  benden  na  den  vyand, 
Zulx  hy  't  eiland  Taperica  ten  beften 
moeft geven,  en  zich  befluiten  bin- 

nen fijn  naeu w-opgeworpen  fchans. 
't  Gelukte  den  zee-voochd  Bankert 
beter.    Hy  kruifte  met  vijf  fchepen 
voor  d'inwyk  todoslos  Santos  :  nam 
zomtijdseen  vaertuig,  offchoothet in 



ÏJeerlijke 

x,ege  Tjan Bankert. 

164$ 

Droevige 
nederlaeg 
•van  Hohs. 

in  de  grond  :  tafte  de  Portugeefche 

vloot fterk zeven groote zeilen,  niet 

min  manhaftig  als  gelukkig ,  aen :  een 

fchip   ontfnapte  na  Salvador  ,    een 

zonk,  end' overige  vijf,  gefchat  op 

meer  dan  twintig  tonnen  gouds, wier- 

den genoomen.   Stijf  vier  honderd 

Portugeefen  fneuvelden.    Derde  half 
honderd  te  lijve  gefpaert  en  aen  de 

kiel  van  een  fchip  vaft-gefpijkert, 

zijn  na  'tReciffo  gevoert.   Onderde 

gevangenen  waeren  de  nieuwe  on- 
der-koning over  Brafil,  d'ammirael, 

d'  onder-zeevoochd ,  andere  aenzie- 

nelijke  perfoonaedjen  en  drie  Min- 
der-broeders. 'tReciffo  begon  nu  door 

zulk  een  zegen  weinig  adem-togt  te 

krijgen  :  te  meer  alzoo  de  veld  mar- fchalk  Hous  zeven  fchepen ,  met  vijf 

honderd  foldaeten  bemand,  aldaer 

aenbragt.  Dit  is  de  zelve  Hous,  die, 

den  zeventienden  van  oogft-maend 

des  jaersfeftien  honderd  vijf  en  veer- 

tig ,  gevangen  wierd  op  't  huis  Engeu- 

ho,  uit  welk  zoo  lang  vocht:  tot  't  bus- 

poeder verfchooten  was ,  en  Vidal  on- 
der  't  huis,  hout ,  flroo  en  fweevel  ge- 

bragt  had.  Matthazus  van  den  Broek,diQ 
ook  zich  hier  by  bevond  ,  befchrijft 

de  droevige  nederlaeg  en  't  gevolg  op 
de  zelve  zeer  omftandiglijk.Wanneer 

wyons,  zeidhy,  niet  langer  konden 

verdeedigen  ,  riepen  om  lijfs-genae- 
de :  't  welk  Vidal  beloofde.  De  luite- 

nant la  Motta ,  na  buiten  gezonden , 

ten  einde  bedong  met  volle  geweer 

na  'tReciffo  te  trekken ,  keerde  de  rug- 

ge  in  gezelfchap  van  een  Portugeefch 

hopman.  Hous  verzocht  aen  den  hop- 

man: hy  mochte  tot  mondelinge  on- 

der handeling  komen  met  d'opper- hoofden  Vidal  en  Viera.  Beide  binnen 

Engenho  geflapt ,   ftonden  alleenlijk 

toe  een  ongewaepend  vertrek.  Ter- 
wijl over  dit  werk  fpraeken,  trok  een 

paep,  dien  het  te  lang  duurde,  Vidal 

by  de  mouw ,  en  fnaeuwde  hem  toe : 
defe  ketters  zijn  immers  alle  in  uwe 

handen?  Waer  toe  zoo  veel  tijd  ver- 

fieeten  met  't  een  en  ander  te  bedin- 
gen ?   Gy  hebt  heden  noch  grooter 

werk  te  verrichten. Vidal aldusgeprik- 
kelt,  antwoordde:  neemt  degegunde 

voorwaerden  aen ,  of  ik  neem  de  wa- 
penen wederom  aen.  Hous  dieshalven 

erde     Boek: 

moed  te  vreden  zijn  met  enkel lijfs- 
cenaede  voor  de  Nederlanders  en  Bra- 
filiaenen*  Dit  verdrag  befwoeren  Vidal  Mejne, 

en  Viera  op  't  euangelium.    En  defe  *j" 
ontwaependen  eerft  de  Nederlanders-,  (m. 
en  vielen  zedert  de  Bradliaenen  hon- 

derd flerk  te  lijf :  die  ziende  ,  hoe 

't  leven  gelde  tegen  den  eed  ,   ver- 
kochten haer  huid  zoo  duur  als  kon- 

den. Zy  ftier ven  niet  t'eenemael  zon- 
der wraek.  Toen  alle  in  't  bloed  ge- 

wentelt  ter  aerde  lagen  ,  flapte  een 

Portugeefch  vaen-draeger  met  drie 
foldaeten  over  de  lijken :  {Het  met  de 

voet  tegen  een  Brafiliaen :  alzoo  ver- 
moede ,  dat  den  geeft  noch  niet  had 

uitgeblaefen :  de  gefchopte  fprong  op, 
en  ftak  den  vaen  -  draeger  met  een  Hei 

mes  't  hart  af :  ja  zoude  infchelijx  een  daed 

der  foldaeten  afgemaekt  hebben,  ten-  'ff*. 
zy  de  derde  hem  den  kop  van  achte- 

ren ftukken  kapte ,  en  meer  dan  hon- 
derd fteeken  na  fijn  dood  gaf.  Viera 

voerde  ftijf  twee  honderd  gevange- 

nen na  Cafa  de  Prugar ;  onder  de  ge- 
vangenen wierden  byzonder  naeuw 

bewaerd  Hous ,  de  gezach-  hebber  Bri- 

flon  en  Liflry  en  d'hopmannen  Wild- JchutenBlar.  Doch  Blar ,  nevens  Bri-  Bïai 

fion  en  Wildfchut ,  na  Salvador  gebragt,  moot 
wierd  tuflchen  Serinhain  en  fan  Amaro 

uit  een  kreupel-bofch  met  vier  zilve- 

re  koogels  van  'tpaerd  gefchooten. 
Doch  Hous  fcheepte  uit  Salvador  na 

Portugal,  uit  Portugal  na  Holland ,  en 

keerde  wederom  uit  Holland  na  Bra- 

fil: alwaer  niet  dan  flechte  toeftand der    Weft  -  Indifche     maetfchappy 

boodfchapte  :  ja  dat  alles  noodwen- 
dig in 't  wild  moeft  loopen  ,   tenzy 

d'Algemeine  Staeten  't  werk  by  de 
handfloegen.  De  verfche foldaeten,  Seh 

by  hem  overgevoert ,  wierden  aen-  tm 
ftonds  na  Taperica  gefcheept  ,  ten 

hulp  -  fteun  van  Schuppe :  die  ,  aldus 

geftijft  ,   met  fes  honderd  koppen 
;  landwaerd  inrukte  ;  doch  wierd  zoo 

raeuwelijk   onthaelt  door  duizend 

Portugeefen,  dat  feftig  man  achter  liet. 
Zedert  kreeg  Hoog  -jlraeten  laft ,  om 

S^chuppe  by  midder-  nacht  met  drie duizend  man  te  beftooken  in  fijn 

fchans :  te  meer  nadien  uit  de  gevan- 

gene, welker  zommige  levendig  ge- 
vierendeelt  wierden  binnen  Salvador, 

bericht 
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bericht  was  ingekagt ;  dat  Schuppe 
geen  twaelf  honderd  koppen  ten  te- 

ifiraê-  genweer  konde  wapenen.  Hoogflrae- 
der'  ten  dan  befprong  de  fchans  aen  twee zijden  zeer  heftig.  Deftorm  duurde 

twee  uuren  :  in  welke  vier  honderd 
Portugeefen  fneuvelden  ,  behalven 
een  merkelijk  aental  gequetften.  Wei- 

nig voor  den  dageraed  trokken  de 
nde    ftormersaf:  en  lieten  groote  papie- 
m-  ren  achter,  vertoonende  gefchilder- 

de  vuur-roers  ,  pieken  ,  hellebaer- 
den  ,  morgen  -  ftarren  ,  knodzen, 
fwaerden  ,  pijlen  ,  groote  en  kleine 
kruifen  met  de  letter  H.  vermengt, 
onder  welke  Latijnfche  vervloekin 

gen  ftonden  tegen  't  Nederlandfche 
geweer.  De  Portugeefche  lijken  had- 

den zulk  papiere-befchut  by  zich.Bui- 
ten  twijffel  was  haer  wijs  gemaekt , 
dat  aldus  onquetsbaer  zouden  vech- 

f  ten  :  even  gelijk  eertijds  Thomas 
Muncer  vader  der  Weder-doopers  de 
zaem-gerotte  boeren  uit  Svoaben  en 
Trankenland  ten  ftrijd  moedigde  on- 

der Frankenhuifen  tegen  Georgiusvan 
Saxen ,  met  verzeekering :  hy  zou- 

de alle  koegels  in  fijn  mouwe  vangen. 
Ondertuiïchen  quamen  negen  roof- 
fchepen,  by  HoilandfcheenZeeuw- 
fche  koopluiden  toegetaekelt,  voor 
de  Brafilfche  kuft  kruifen ;  want  zulx 

was  ftaets-gewijs  toegeftaen :  ter 
oorzaek  de  Weft  -  Indifche  maet- 

fchappy  haer  te  magteloos  bevond , 
om  vordere  byftand  na  Brafil  te  fchik- 
ken.  Weshalven  ook  de  hoogeraed 

op  'tReciffo  de  gehuurde  zeilen  by  de 
maetfchappy ,  en  voorts  andere  tot 

de  zelve  gehoorig,  t'huifwaerd  zond: 
te  meer  alzoo  wegens  ouderdom 
weinig  dienft  konden  doen  :  ja  de 
fcheeps  -  timmermans  oordeelden , 
dat  verfcheide  meer  dienden  ge- 
floopt ,  dan  om  volk  na  Holland over 

•tget-  te  voeren.  Echter  't  wierd  gewaegt; 
Wm-  doch  fes  der  fwakfte  fcheepen  qua- 

men nooit  te  voorfchijn.  Maer  de 

negen  roof-fchepen  maekten  vijf 
Portugeefche  zeilen  prijs:  en,  zedert 
onder  Bankerts  vlagge  geraekten, 
vermeefterden  vier  andere  fchepen 
volzuikergelaedenin  d'inwijk  todos 
los  Santos.  Men  wierp  honderd  en 
twintig  Portugeefen  en   vijftig    Hol-  j 
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landfche  overloopers  builen  boord- 
Brafil  verzocht  fpoedige  byftand  aen 
'/  Vereenigde   Nederland  ;    doch    de 
Staeten  aldaer geraekten  overhoop:  Amhoivm 
vermits  de  Spaenfche  koning  door  sP*»Je- 
&)n   gefant  in  's  Graeven-haege  een vreedens-voorflag  deed ,  met  aenbie- 
ding  :  hy  zoude  de  Portugeefen  in  Bra- 

fil beflooken.  Zeeland  wilde  geen-    Qnmi 
zints  luifteren  na  eenige  onderhan-  heidinden 

deling  met  Spanje.  d'Hooge  raed  op  Hage- 
'tReciffo,  verkundfehapt  defer  twee- fpalt,  ftond  zeer  verzet:  te  meer  al- 

zoo Banken,  d'eenigfte  fchrik  voor de  vyand  ter  zee  ,  door  de  Zeeuw- 
fche    Staeten    te  huis    ontbooden 
wierd  :  't  welk    hem   d'Algemeine Staeten  duidelijk  verbooden.  Dit  ver- 
achterde  niet  weinig  de  Brafilfche 
zaeken.  Men  fchreef  op '/ Reciffo  een  §uchn  m.. 
vatten-  en  beede-dag  uit*  ten  einde  ftar>dvan. 

't  God  beliefde  't  Vereenigde  Neder-  'tReapi land  in  eenigheid  te  verbinden  ,  en 
't  gedrukte  Brafil  genaedig   te  zijn. De  foldaeten  alhier  waeren  tot  ach- 
tien  honderd  verfmolten .    De  leef- 

tocht konde   fchaerfch  verftrekken 
voor  zeven  maenden.     De  hooge 
raed   vond  raedzaem  iemand    uit 
haer    vergaedering  na  's  Graeven- haege  tefchikken  :  om  den  uiterften 
nood    van    Brafil  aldaer  bekend  te 
maeken.    Eik  wilde  gaerne  defe  Jaft 
uitvoeren.    Boven  andere  wenfeh- 
te  de  voor-zitter  Schomenburg  't  on- 

gelukkig Brafil  te  mogen  achter  hem 
zien;  doch,  dewijl  üjn  vertrek  niet 
zonder  morren   des  volks   zoude 
toegaen,  is  Haeks  afgevaerdigt :  ten 
einde  in  den  fchoot  des  vaderlands 
ter  neder  leide  een  droevige  klag- 
te  :   namentlijk  of  de  Nederlanders 
in  Brafil  gebannen  waeren  ,   om  te 
vergaen  door  honger  en  kommer. 
Indien  de  ftaet  niet  gezind  was, 
genoegzaeme  heir-krachten  over  te 
fchikken ,    waer  toe  meer  volk  en 
koften  gefpilt  i  Waerom  niet  de  ver- 

hongerde zielen  van  'tReciffo,  Paray- ba,  Taperica  ,  en  rio  Grande  te  huis 
ontbooden?  Met  tien  duizend  man 
konde  Brafil  niet  alleen  in  ftand  ge- 
bragt ;  maer  ook  van  de  Portugeefen 
ontledigt.  Haeks  dan  ging  nevens  Hm-  Klagte  va» 

derfon  (in  geen  achting  zedert  dene-  H(ieks' Vvv  der- 
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fijn  lof: 

derlaeg  aen  rio  Grande)  op  Bankerts  . 

fchip  met  vijf  andere  zeilen  na  't  va- 1 
derland.  Defe  vloot  voerde  geen  ge-  I 

woonelijkezuiker-laeding;  maereen 

baliaft  van  mifnoegde  boots-gezel 
len  ,  verminkte  en  zieke  foldaeten, 

ondienftige  lootten,  verarmde  reizi- 
gers ,  gevangene  Portugeefen  ,  en 

fchaetfche  leef- togt ,  Hechts  voor  tien 

weeken :  daer  anderzints  alle  vaer- 

tuig,  opdewederom-togtuit  Brafil, 
drie  maenden  levens-middelen  plagt 

in  te  nemen ;  doch  men  konde  nu  zoo 

veel  niet  miiTchen.  De  hooge  raed 

ontwierp  thans  een  vafte  voet  ,  op 
welke  ieder  vertrekken  zoude :  na 

mentlijkdathaer  naemenin  een  lijft 

aen  de  kerk-deur  ,  geduurende  fes 

weeken,  moeften  aengeteikent  {hen: 

ten  einde  de  fchuld-heeren  geen 

fchaede  leeden ,  by  't  af-fcheepen  der 
fchuldenaers ,  of  een  mifdaedige  den 

verdiende  ftraf  ontliep.  Indien  eenig 

fchipper  iemand  weg  voerde  tegen  de 

beraemde  orde,verviel  in  fwaere  breu- 
ke.  Een  raets  heer  en  de  bezorger  van 

's  lands  geld-kift  bezochten  alle  fche- 

penzeernaeuw,  eer 'tanker  befton- den  te  lichten.  Pier  e  Mor  eau  verhaelt, 

hoe  een  man  en  vrouw,  bygonftder 

boots-gezellen  zonder  verlof  briefje 
binnens  boords  geraekt,  haer lieten 

kuipen  in  een  ton,  om  d'onderzoe- kers  te  ontdonkeren :  wierden  beide 

zedert  geflikt  bevonden.  Maer  Ban- kert ftiert  aen  een  beroerdheid ,  na 

dat  de  voornoemde  fchepen  naeuwe- 

lijx  een  week  zee  hadden  gehouden. 

Hy  was  een  man  ,  die  door  helden- 
ftukken  van  flecht  bootsgezel  tot 

hopman  gevordert  was :  welk  ambt 
manhaftig  bekleede.  Sijn  achting 

rees  byzonder  zedert  tegen  dartien 
Duinkerkers  floeg,  van  welke  drie  in 

de  grond  fchoot :  by  drie  aengeklamt, 

en  door  overige  befchooten  ,  wei- 

gerde zich  op  aengebooden  lijfs-ge- 
naede  over  te  geven :  ftelde  fijn  oud- 
fte  zoon  met  brandende  lont  aen  de 

kruid-kaemer,  gelaftende  op  levens 

verlies  't  fchip  nevens  de  drie  Duinker- 
kers te  doen  fpringen ,  zoo  haeft  zulx 

gebood.  De  bruske  ftoutmoedigheid 
verbaefde  den  vyand  :  zulx  Bankert 

ruimte  kreeg,  en  eer  een» wrak  dan 

oorzai 

zeer/i 't  fchip  binnen  bragt.   In  Du'tns  be- 
vocht hygroote  eer  tegen  denSpaen- fchenzee-voochdö^óWo.  Sijn  twee  twi/ie 

zoonen ,  die  óen  laetften  fnik  haers  /*MJ 
vaders   by  woonden  ,  beletten   dat 
des  zelf  fwaerlijvig  licchaem  buiten 

boord  gezet  wierd,  hoewel  ondrae- 
gelijk  ftonk  :  ja  diervoegen ,  dat  de 

fpijseen  leelijke  fnuf  kreeg,   't  Hielp niet  ,   't  ingewand    weg  geworpen 

wierd,  't  lijk  gezouten,  met  vier  dik 
zeil-doek  omwonden ,  in  een  gepek- 

te kift  verborgen  eri  onder  de  ballaft 

begraeven  lag.  Sesmael  was  matroos 
beefig,  omdenoverleedenammirael 
d'Oceaen tot  een  ruft-plaets  te  geven; 
doch  vreefde  voor  ongemak  ,  wanT 
neer  den  Zeeuwfchen  boodem  onder 

de  voet  kreeg.     De  vloot  ondertuf-  Swa 

fchen  ,  gevordert  tot  achter  de  Vlaem-  ftorm 
fche  eilanden,  wierd  beloopen   van 

zulk  een  fwaere  ftorm  :  dat  't  oude 

(  fchip  des  onder-zeevoogds  over  mid- 
den borft:  't  meefte  volk  wierd  ge- 

bergt.     Tuffchen  Calis  en  Doeveren 
ontmoetenzeacht  Ooflendenaers ,  te- 

gen  welke   zy    haer    flag-vaerdig 
maekten;  doch  defe  betoonden  alle 
vriendfchap  uit  laft  der  Spaenfche 

koning.   Alle  levens-middelen  wae- 
ren  ten  einde ,  wanneer  voor  Vlijfin- 

gen  ten  anker  liepen  :   alwaer  Ban- 
kerts lijk  met  heerlijke  lijk-ftaetfie  ter 

aerde  befteld  wierd.  Ondertuftchen 

had  V  Vereenigde  Nederland 'een  vloot 

toegeruft,  tot    byftand    voor 't  be- nauwde Reciffo :  alzoo  Portugal  geen 

ooren  had  ,  om  den  eifch  der  Weft- 
Indifche  maetfchappy   te  voldoen; 

want  defe  oordeelde,  by  de  meinee- 

dige  opftand  der  Brafilfche  Portugee- 
fen twee  honderd  en  tachentig  ton- 

nen  goudsten  achteren  te  zijn:  wel- 
kepenningen  zy  voor  haergeledene fchaede  vorderde.  De  Portugeefche  Por 

koning  ondertuffchen  begon  met  het  /ia* 
werk  in   Brafil  verleegen  te  ftaen ;  f;£ 

want  eerftelijk  had  hy  geen  andere  hand, 

gedachten  ,  of  Brafil  zoude  binnen 
drie  maenden  in  fijn  handen  vallen: 
vermits  't  verraed  aldaer  zoo  liftig 
was  beftooken-     Dok   dacht  niet, 

dat  zich  d'Algemeine  Staeten  met 
den     handel     der     Weft  -  Indifche 

maetfchappy    zouden    bemoeyen : 

daer 
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daer  nu  het  tegendeel  bemerkte.  Hier 
quam  by  een  derde  quaed  :  nament- 
lijk  de  Spanfche  kroon  hengelde ,  om 
een  vredens-befluit  te  treffen  met 
'tVereenigde  Nederland,    Men  leide dan  enkelijk  toe  om  de  vloot ,  na  Bra- 
fil  gefchikt,  ofte  rugge  of  ten  min 
ften  op  te  houden. Uit  Portugals  nzem 
deed  de  Franfche  gefant  zeer  voor- 

la» ^eeligeaenbieding-  öe  koning  wilde 
f ï\ge  wederom  inruimen  alle  veroorverde 
e  stae-  plaetfen  in  Brafiï :  en  de  geleedene 

fchaede  vergoede^.  Immers  konden 

d'Algemeine  Staeten  niet  meer  be- 
vechten door  de  wapenen ,  als  haer 

buiten  oorlogs-  gevallen  en  koften 
gegeven  wierd.  De  vloot  ondertuf- 
fchen  ,  na  Brafiï  gefchikt ,  bleef  leg 
gen  :  terwijl  de  Staeten  beraedflae- 
gen  over  een  antwoord  op  de  ver- 
haelde  voorflag.  Maerwanneer  Haeks 
in  den  Hdege  bericht  bragt ,  wegens 
den  trouwloofen  handel  der  Portu- 

geefen,  keerde 't  blad  t'eenemael  om. 
De  Portugeefche  gezant  liep  voor 
de  tweede  reis  levens-gevaer;  doch 
'tfchennis  wierd  voorgekoomen  met 
de  gevankenis  van  d'aenftookers  tot 

t»a    oproer.    Ook  wierd  de  vloot  gelaft, 
P:    de  togt  na  't  Reciffo  te  verhaeften, 

met  belofte  :  dat  een  andere  vloot, 
met  fes  duizend  koppen  bemant,  eer- 

lang zoude  volgen.    Haeks  gefchikt, 
om  zulk  antwoord  te  rugge  te  bren- 

gen ,  veinfde  zich  ziek ;  doch  wil- 
de by  beter  gezondheid,  gelijk  voor- 

AderlPf'  voïgen-    Ma"  de  nieuwelinx 
im-    aengenoomen  matroofen  en  foldae- 

ten  begonden  te  zaemen  op  te  ftaen : 
zy  wilden  niet  vertrekken  na  Brafiï, 
alzoo  bericht  waeren  :  hoe  zy  niet 
alleen  dagelijx  ten  vleefch-bank  ge- 
bragt  wierden,  onder  een  ongezon- 

de lucht ,  en  op  onbekende  wegen :  | 
daer  de  vyand  van  de  lucht  geen  mif- 1 
quaemheid  had  ,  en  van  de  kennis  ( 
der  wegen  zich  ten  voordeel  dien- 

de ;  maer  dat  ook  op  de  reis  veel  on- 
gemak moeften   uit-ftaen  ,  en  aen 

land  ellendig  honger- brokken.  Wes 
halven  al  die  buiten  fcheeps  boord 
quamen  ,  zich  weg-pakten.   Einde- 
lijk  den  laetften  der  winter  -maend 
des  jaers  feftien  honderd  zeven  en 
veertig,  geraekte  de  vloot  onder  zeil. 
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Eenige  weeken  voor  't  vertrek  van 
defe vloot,  was^^Ê-benoödzaekt  sthuppê 
'teiland  Taperica  te  verheten  ,  tottÏÏÏ 
ontzet  van  'i  Reciffo  ,  welk  de  Portu-ric*,      ' geefen  ,  uit  een  opgeworpen  fchans 
aen  d'over-zijde  der  rievier  Biberibi 
opgeworpen,  tenmols-hoop  fchoo- ten  :  niemand  was  fijn  leven  zeker 
in  d'huifen  of  op  de  ftraet.  De  Por- 

tugeefche gezant  Francifiö  de  Soufatf^ 
Continho  bood  ondenufTchen  den  Al-  &>«  g'fimt. 
gemeine  Staeten  aen  :  hy  wilde  zelf    l643 na  Brafil  trekken  :  en  aldaerdelan- 
deryen  ,   den  Weft-Indifche  maet- 

fehappy ontweldigt  ,  wederom  ter 
hand  ftellen.  Doch  de  maetfehappy 
eifchten   behalven   vergoeding  der 
fchaede  ook  de  ftad  Salvador  en  Ter- 
cera.    Men  handelde  ook  met  graef  nw  > 
MauntSy  om  de  tocht  na  Brafil  t'her-  deüngmé 
Vatten.  Sijn  eifch liep  foo  hoog,  dat1^**** 

't  werk  bleef  fteekert  ;  want  hy  be-  ""' geerde  veertig  duizend  guldens  voor 
fijntaefeljaerlijx,  vijftig  duizend  ge- 
duurende  fijn  leven ,  twintig  duizend 
tot  d'uitrufling  ,  en  twaelf  duizend man ,  om  Salvador  te  beleggen:  alzoö 
de  plaets  by  vierduizend  bezettelin- 
gen  verzeekert  wierd,  en  dartigkar- 
veelen  zeil  reede  lagen  voor  Lisbon, 
die  vier  duizend  koppen  derwaerds 
zouden  overvoeren.  Doch  de  vloote- 
lingen,  onderde  vlagge van  Witte Cor- 
nelifzoonde  wit  uitgevaeren,  zijn  te- 
mets  tot  op  d'heift  verfmolten.^go/a en  Loanda  wierden  door  de  Portugee- 
fen  bemagtigt.    De  Weft-Indifche  z*nMd* 

maetfehappy  hield  ernftig  bvd'Alee-  Al&emeine meme  Staeten  aen ,  om  handhaeving.  devonug^ 

Holland,  in  't  eerft  niet  zoet  op  't  voor-  fche  &«**"*>. geflaege  verzoek,  voegde  zich  ten 
laetften  tot  GelderlandjJytrechtfiver- 
TfalenGroeningen:óie  een  raedflot  uit- 
maekte  .•  namentlijk  de  Portugeefche 
gezant  zoude  rond  uit  zeggen :  of  fijn 
koning  wilde  herftellen  aen  de  Weft- 
Indifche  maetfehappy,  al  't  geen  de- 

zelve bezat,  ten  tijde  wanneer  't  tien- 
jaerig  beftand  met  Portugal  is  afge- 
kondigt?  Francifco  deSouJa  antwoor- 
de:hymoeft,belangendeZ^»^,nieu- 
wehft.uk  Lisbon  verwachten,  dewijl 
't  veroveren  van  die  plaets  eenige  ver- andering inbragt.  De  Staeten  fchep- 
ten  geenzirits  vernoeging  in  zulke 

Vvv  2,  Uit- 

1649, 

1 

1 

!: 



i-24  Derde 

uit-vluchten  ,alsfchaedelijk  en  fchan- 

delijk  voor  't  Vereenigde  Nederland: 
en  fielden  ter  uitvoering  de  punten  te 
vooren  beflooten  :  Namentlijk  de 

Ooft-Indifche  maetfchappy  wierd  ge- 
volrnagtigtde  Portugeefche  fchepen 

prijs  te  maeken,  tot  betaelingvande 
vijftien  tonnen  gouds  ten  behoeve 
der  Weft-Indifche  maetfchappy  te- 

gen Portugals  overlafl  verftrekt  :  de 
Weft-Indifche  maetfchappen  ontfing 
brieven  van  weder-neming  ,  om  op 

alle  Portugeefch  vaertuig  voor  reke- 

ning van  Brafil  te  kruifen  :  de  fterk- 
ten  der  Weft-Indifche  maetfchappy  in 

Brafil  zullen  de  Staeten  verzeekeren 
met  vierde-half  duizend  man-  Doch 

d'afgezondene  hulp-benden  verrich- 
ten aldaer  weinig.  Den  zeventiende 

van  fprokkel-maend  des  jaersfeftien 

honderd  negen  en  veertig,  driedui- 
zend fterk,  behalven  twee  honderd 

Negers  en  even  zoo  veel  boots-gezel- 
len,  die  fes  veld  ftukjens  en  een  mor- 

tier gaedefloegen,  na  Gararappes  ge- 
rukt, vonden  den  vyand  op  een  berg 

diervoegen  voordeelig  begraeven, 
dat  hem  niet  konden  befpringen  :  hy 

dan  doed  met  kleine  benden  geduuri- 

ge  uitvallen :  en  week  gefwind  binnen 

schuwend  befchanfing.  Eindelijk  dan  brae- Goch/chan-  ken  Schuppe  en  deraeds  heer  Goch  op  , 
deiijkgepe-  fljet  zoncjer  wanfchikte  orde:  wes- 

halven  de  Portugeefen  ,  die  weinig 

min  als  dardehalf  duizend  uitmaek- 

ten,  d' achterhoede  vinnig  aen  ta- 
ften, 't  Hielp  nier  wat  vlijt  de  bevel- 

hebbers aen  wenden,  om  't  volk  te 
brengen  tot  ftand.  Ieder  trachte zich 

te  berden  door  de  vlucht.  De  Portu- 
geefche ruiters,  beftaendein  honderd 

en  dartig  lanciers  ,  hielpen  veel  aen 
kant.  Elf  honderd  Nederlanders  ble- 

ven op  de  plaets  leggen,  en  negen- 
tien vaendels  ten  zegen  prael  voor  de 

Portugeefen.  De  kolonellen  Brink  en 

fammerUj  Houteryve  fneuvelden.  Ten  vijlden 
htoiftMd  dagna  d'ongelukkige  veld-flag,  ver- 
der -verfiae- k         G    £  bewilliging ,  om  de  doo- genen.  o  j       i_ 

den  te  begraeven,  die  bereeds  we- 
gens der  zonne  hitte  niet  alleen  bui- 

ten gemein  ftonken ;  maer  onkenbaer 

laegen,  gepikt  door'tgevoogelt,  en 
andere  by  't  wild  gediert  gefcheurt. 
'tGefchut  en  vordere   oorlogs-be- 

B  o  e  k: 
hoeften  bleven  achter.  Defterkteop 
'teiland  Thomas  wierd  nu  ook  aen  de 
inwoonders  verkocht.    Zeeland  be-   Zem 

toonde    haer,  boven  andere  land--^^1 

fchappen  des  Vereenïgden  Nederlands ', 
gevoelig  wegens  de  trouwloofe  han- 

deling   der    Portugeefche     kroon. 
Dreigde  vergoeding  van  fchaede  te 

zoeken  opaiieriey  wijfe:  of  dat  an- 
derzints  de  Weft-Indifche  maetfchap- 

py te  gr  on  d  ging ,  aen  welkers  hoofd- 
zomme,  drie  honderd  enfeftigton- 
nen  gouds,  de  fteden  Middelburg, 
Vliffingen  en  Veeresoot  een  vijfde  deel 

aenpart  droegen,  't  Gefchrey  van  we- 
duwen en  weefen ,  hier  by  verkort, 

doorfneed  ieders  hart.  De  Algemeine 
Staeten  taekelden  ondertuffchen  toe 

fesfwaere  fchepen  en  even  zoo  veel 
jagten,  bemand  met  achtentwintig 
honderd  koppen  voor  Brafil:  alwaer 
het  alles  flordig  toeging.  d'Hooge    Braj 
raedklaegde  over  dekrijgs-raed,  en  «^ 

d'ammirael  de  Wit  wegens  't  verval  ' der  vloot :  de  kielen  wierden  door  de  KlaM 

worm  opgegeeten  ,  de  ftok-vifch  en  d'*M t  brood  van  de  mijt  en  kalander,  het 
fpek  en  vleefch  door  het  zout:  gort 
en  erweten  ftonken  vermuft:  hy  vond 
geen  plaets  om  te  kiel  haelen ,  noch 
hout  tot  vertimmering  der  fchepen. 

Indien  geen  voorraed  van  't  een  of 
't  ander  verkrijg,ziegeen  kans,fchreef 
hy,  hoetehuiszalkeeren:  had  zon- 

der eenige  verrichting  gekruift  op  de 
Portugeefche  vloot  voor  rio  laneiro  : 

konde  op  't  Reciffo  noch  zeilaedje, 
noch  toa w  werk ,  noch  leef-togt  van 
den  hoogenraed  bekoomen  :  wilde 

liever,  indien  't  met  een  goed  gemoed 
mogt  gefchiede ,  den  Turk  dienen  dan 
de  Weft-Indifche  maetfchappy  %  een 

eerlijk  man  was  tegoed ,  die  aldus  fijn 

leven  moet  eindigen,  't  Liep  alles  in 
't  wild.    d'Hooge  raed  viel  klagtig 

over  de  koppigheid  der  zee-voochd 
de  Wit :  als  dewelke  niet  anders  be- 

oogde, dan  te  vertrekken.   De  be- windhebbers leiden  de  wijt  op  de 

wan-betaeling  van  't  onderftand,  by 

delandfchappen  des  Vereenïgden  Ne- derlands belooh.Nederland  hield  zich 

ten  hoogften  't  onvreeden  over  de 
trouwloosheid     der     Portugeefche 

kroon.  De  Zeeuwfche  Staeten  dron.    l6ï' 

gen 



B    R 

gen  hard:  men  behoorde  Portugal 
aen  te  taften.  Amfierdam  ,  eenfdeels 

niet  zeer  genegen  tot  de  Weft-Indi- 
fche maetfchappy  ,  anderfdeels  be- 

•     kommert  voor 't  verlies  van  haer  Por- 
tugeefche handel  ,  hield  zich  koel. 

FrieJlancHiet'tgantkhe  werk  drijven : ter  oorzaek  geen  voldoening  genoot , 
wegens  eenig  vereifch  belangende  de 

I       Ooft-Indifche  maetfchappy.   Walter 
L.    Schoonenburg  voor-zitter  in  de  Brafil- 

fche  hooge  raed  fchreef  aen  d'Alge- 
meine  Staeten  :  d'Ammirael  de  Wit, 
nevens  vijf  hopmannen,  was  trouw- 

loos  gekeert  na  't  vaderland ,  met  zoo 
veel  leef  tocht  als  bekoomen  konde: 

zulx  't  Reciffo  naeuwelijx  voor  drie 
weken  mond-koften  overhield.  Ten 
zy  toevoer  kreeg,  wasbenoodzaekt 

't  Reciffo  ter  befcheidentheid  van  de 
Portugeefen  over  te  geven.  In  's  Grae- 
ven-haege  ondertufïchen  wierd  over 

flag  gemaekt,  wegens  't  vinden  der 
koften  ,  die  vallen  moeften  op  de 
twintig  fchepen  en  ?vijf  jachten  ,  tot 
Brafüs  onderftand  gefchikt.  Maer  de 

Vttin  ammïrazl  de  Wit  t'huys gekeert  wierd 
*ge    uit  kracht  der  befchuldiging  van  de 

Brafilfche  hooge  raed  en  de  veld- 
overfte  Sigifmond  Schuppe  gevangen 

gezet  Op  de  voor-poort  binnen  's  Gra- 
ven-haege.  Tot  Rotterdam  en  Amfler- 
dam  geraekten  ook  de  vijf  zee-hop- 
mannen,  die  nevens  hem  buiten  be- 

williging der  hooge  raed  van  't  Reciffo 
vertrokken,  in  hechtenis  der  ammi- 

raliteiten,  hier  toe  gelaft  by  d'Alge- 
meine  Staeten.  Doch  d'overigheid  tot 
Amflerdam  (oordeelende  zulk  doen 
haer  rechts-macht  te  krenken)  ver- 

zocht aen  d'ammiraliteit  aldaer  ont- 
flaeging  der  gevangene  hopmannen. 

i  der  Terwijl  geen  uitflag  quam  over  't  ver- 
gaf zoek ,  floeg  d'Amfterdamfche  opper- 

*"*'  fchout't  ammiraliteits gevangen-huis open :  en  haelden  dhopmannen  Ste- 
ven Kuiper  en  Nicolaes  de  Witte  uit  de 

hechtenis  geweldiger  hand.  't  Zelve 
wedervoer  dertammiraclifc  Witywznt 
de  Staeten  van  Holland  wilden  hy  op 
vrye  voeten  gefield  wierd.  De  Wit  bc- 

E    riep  zich  op  de  laft  der  Algemeine 
wit.  Staten,  volgens  welke  verbonden  was 

met  langer  als  voor  een  jaer  de  Weft- 
Indifche  maetfchappy  in  Brajïhe  die- 
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nen.  Hy  had  meenigwerf  de  Brafil- 
fche hooge  raed  aengefprooken ,  of 

haer  eenig  naeder  bericht  belangende 
de  tijd  fijns  dienfts  vanhooger  hand 
was  toegekomen :  't  welk  altijd  ont- 

ken de.  Doch ,  fprak  de  Wit ,  't  fcheen 
de  Weft-Indifche  maetfchappy  hem 
zochten  onder  beuls  handen  te  lae- 
ten  fterven  :  ten  einde  niet  betaelde 
de  tachentig  duizend  guldens,  wel- 

ke aen  haer  ten  achteren  ftond.  Ter-     \6fi, 
wijl  dit  werk  aldus  bleef  hangen ,  ver- 

zocht een  nieuwe  Portugeefche  ge- 
zant Zouja  Macede  gehoor  by  d' Alge- 

meine Staeten.   Na  langwijiig  over- 
flag,  wierd  het  Verzoek  ingewilligt. 
Macede  dan  begon  met  een  fchamper  Redett  vm 
verwijt:  als  of  de  Staeten  't  recht  der  ̂ J£S 
volkeren  fchonden,  zoo  lang  hem  ge-  indmHtge* 
hoor  hadden  geweigert.Hy  verhaelde 
wijd  en  breed  de  verbonden  en  't  ver- 
maegfchappen  van  oudshertufTchen 
Portugal  en  'tVereenigde  Nederland. Gebruikte    vorders   verfcheide   be- 
weeg-redenen  tot  vrede.  Vertoonde 
eindelijk  een  volmagt-brief ,  behel- 

zende :  hoe  vermogt  te  fluiten  wegens 
d'herfteiiing  der  plaetfen,  den  Weft- Indifche  maetfchappy  in  Brafil  ofi£- 
weldigt.  Doch  wanneer  hem  de  plaet- 

fen in'tbyzonderfchriftelijk  wierden overgelevert,  welke  de  maetfchappy 
eifchte  ,  gaf  ten  antwoord :  de  ver- 
eifchte  herfteüing  was  den  Algemei- 

ne Staeten  aengebooden.   In  plaets 
van  aenneeming  zondenze  een  fwae- 
re  vloot  na  Braftl :  om  met  de  wape- 

nen te  haelen,  't  geen  by  vriendelijk 
verdrag  konden  krijgen.    Onaenge- 
zien  de  gepleegde  vyandfchap  hield 
de  Portugeefche  koning  fijn  woord  % 
maer  de  Staeten  vergrooten  haer  eer- 
fte  eifch  ,  in  plaets  van  metd'eerfte 
vergenoegt  te  wefen.  Ondertufïchen 
waeren  de  Brafilfche  Portugeefen  meer 
verbittert,  en  diervoegen  wapen-kun- 
dig  geworden  :  dat  haer  zelf  volkoo- 
men  konden  befchermen  :  of  indien 
moogelijk  te  kort  fchooten ,  zouden 
Caftiliente  hulp  roepen.  Zulx  Portu- 
gal niet  meer  gezach  had  over  de  we» 
derfpannige  in  Brafil.  Evenwel,  om 
den  Nederlandfchen  flaet,  zooveel 
moogelijk,  voldoening  te  geven:  de 
koning  bood  aen  een  gelijk- waerdige 
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vergelding ,  namentlijk  vrye  handel 

op  Brafil,  tachentig  tonnen  goudsaen de  Wefl  ïndifche  maetfchappy ,  acht 

honderd  duizend  guldens  voor  de 
Zeeuwfche  weefen,  en  betaeling  van 

alle  byzondere  fchulden  wederzijds. 

Macede  maekte  geen  gewach  van  her- 
telling der  Brafilfche  plaetfen  ,  en 

fcheen  in  fijn  gantfche  vertoog  met 

d'Algemeine  Staeten  den  fpot  te  drij- 
hen.  En  defe  toonden  zich  diefwegen 

gevoelig :  lieten  den  gezant  aenzeg- 

gen  ;  hoehy  alle  vordere onder-han- 
deling met  hemplotzelijkaffneeden, 

en  niet  meer  voor  gezant  erkenden. 
De  fchuld  heeren  ,  ook  die  aen  fijn 

voorzaet  Sou/a  Continho  merkelijke 

penningen  ten  achteren  bleven  in 
's  Graevenhaege,  vorderden  betaeling: 

Sra/ïï  ver-  welke  eindelijk  bequamen.  In  Brafil 

ondertuffchen  liep  't  werk  der  Weft 
ïndifche  maetfchappy  hoe  lanx  hoe 
meerterugge.  ladiervoegen,  dat  op 
'tjaer  feftien  honderd  vier  en  vijftig 

alle  fterkten  quijt  -  geraekte.  Walter 
Bericht  van  Schoonenburg  deed  hier  af  in  'j  Grae- 

furgZ7gms  venhaege  dufdaenig  bericht.  Na  een 
't  verlies  moeyelijke  reis  van  vier  maenden  , 
mn  Brafil.  £prakhy,op'teinde derhooy-maend 

voor  vliffingen  ter  reede  geloopen, 

hebbe  d'eerftegelegendheid  gezocht: 
om  de  rechte  gefchaepentheid  des 

verlies  van  't  Reciffo  bekend  te  mae- 
ken.  d'Algemeine  Staeten  hebben  ge- 

noegzaem  bericht  wegens  de  Brafil- fche toeftand  zedert  onfe  aenkomft 

derwaerds ,  en  voorts  van  tijd  tot  tijd. 

Alleenlijk  dient  de  laetfte  uitkomft 

van  dit  treur  Ipel  geopent.  't  Schijnt 
de  beloofde  byftand  volgens  aen- 
fchrijven  des  voorleeden  jaers  ,  niet 

alleen  by  de  bewind-hebbers  ,  maer 
ook  uit  naem  der  flaet  gedaen,  te  rug- 

ge  gebleven  is ,  door  de  droevige  oor- 

log tuiïchen  Britannien  en  'tVereenig- de  Nederland.  De  Portugeefen  hebben 

zich  gedient  van  defe  ongelegend- 
héi&Ct  Reciffo  te  water  belegert  met  fe- 
üig  fchepen,en  te  land  met  een  magtig 
heir,  by  welk  zich  lieten  vinden  een 
merkelijk  aental  Moradores ,Mulaeten, 
Mamelukken  ,  Brafiliaenen  en  Negers. 

Den  iwintigften  der  winter-maend 
des  jaers  feftien  honderd  drie  en 

vijftig,  nam 't  beleg  een  aen  vang.  Wat 

orde  gehouden  is  tot  tegenweer,kan 

blijken  uit  de  nevens-gaende  dag  aen- 

teikening.  d'Oorzaeken  dan  des  ver- 
lies zij n  verfcheiden :  namentlijk  een 

algemeineonluft  tot  den  oorlog:  de 
foldaet  klaegde  over  wan-betaeling, 
fchaerfcheid  van  levens-middelen  en 

naektheid :  de  krijgs-  behoeften  ont- 
braeken  voorfchepen  en  fterkten :  de 
wapen-huifen  ftonden  leedig:  de  fa- 
rinha ,  't  eenigfte  brood  op  '/  Reciffo , 
rees  van  dartig  duivers  tot  dartien  gul- 

dens. De  Portugeefche  veld-overfte 
ftrooyde  aller  wegen  briefjens,  waer 
by  aen  ieder  Nederlander  ,  tot  hem 

overgeloopen ,  beloofde  ander- half 
honderd  guldens  ,  een  nieuw  kleed 
en  vry  overvoeren  na  Holland.  Ook 

klaegden  d'  ingezeetenen  van  '/  Re- 
ciffo,  zy  waeren  haer  lijf  niet  zeker: 

alzoo  't  krijgs  volk  dreigde  de  flad  af 
te  loopen  ,  gelijk  bereeds  gefchied 

was  op 't  eiland  Itamaraca.  Hier  uit 
ontftond  een  algemein  gekerm  en 
verzoek  :  men  zoude  immers  een 

goed  verdrag  by  de  Portugeefen  bedin- 
gen, eer  alle  in  haer  moordaedige 

handen  vielen ;  want  zy  hadden  ge- 
noegzaem  haer  bloed-gierige  inborfl 
getoonttot  Serinhaimen  elders  :  al- 
waer  de  mannen  aen  de  ftorm-pae- 
len  zijn  verworgt,  de  vrouwen  en 
kinderen  tot  een  eeuwige  flaeverny 

weg- ge  voert.  Eindelijk  kan  niet  na- 
laeeen  hier'by  te  voegen  't  ongelijk 
my  byzonder  treffende  :  namentlijk 
dat  daer  aen  genoomen  was  voor  drie 
jaer  ,  ik  geen  ontflag  heb  konnen 

krijgen  in  negen  jaer :  en  hoewel  be- looft was  alle  fes  maenden  betaeling 

van  mijn  zuur-verdiende  loon ,  heb 
in  fes  jaer  nietgenooten.  Ettelijke  da 
gen  voor  Schoonenhurv ,  had  ook  Si 
gijmund  Schuppe  in  de  vergaedenng  owrgt 

der  Algemeine  Staeten  opening  ge-  vj*'* daen  wegens  den  Brafilfchen  handel.  J^J 

Het  kan,  fprakhy,  Hoog-moogen- 
de  Heeren,  niet  onbekend  zijn,  hoe 

ik ,  zedert  'tjaer  feftien  honderd  acht 
en  veertig,  van  tijd  tot  tijd  hebbe 
overgefchre ven  de  dagelijxe  verfwak- 
king  der  krijgs-magt  in  £/"#/?/,  meeft: 
veroorzaekt  door  o  verloopen  tot  den 

vyand ,  en  't  overloopen  door  Hecht 
onthael,  fchaerfche  ieef-togt,  wan- 

betae- 

Schtt 
verhai 
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betaelingen  't  weigeren  van  afloflïng 
der  uitgediende  foldaeten.  Ten  zy 
't  verval  met  nieuwe  vlooten  herftelt 
vvierd  ,  moeft  noodwendig  Brafil  te 

gronde  gaen.  Tot  hoe  grooten  ver- 
loop 't  werk  aldaer  gekomen  was,  kan 

blijken  uit  de  gemeine  kreet  der 
krijgsknechten ,  die  opentlijk  riepen, 
toen  de  Portugeefche  vloot  acht  en 

feftig  zeilen  fterk  voor  't  Reciffo  ten 
anker  liep  :  haer  verloffers  van  d'on- 
draegelijke  dwinglandy  der  Neder- 
landfche  bewindhebbers  waeren  nu 

by  de  hand:  zy  zouden  de  lange  ach- 
terftallen  haelen  uit  den  roof  op  't  Re- 
ciffo  te  vinden  ,  in  de  huifen  van  de 
vrye  luiden.  Ter  tijd  als  de  gezeide 
vloot  te  voorfchijn  quam,  lag  hier  niet 
meer  dan  een  fchip:  welk  binnen  ont- 

booden  ,  ten  einde 't fcheepS' volk 
eenige  dienft  deed  ,  zeewaerd  ftak : 
zulx  geen  tegenweerte  water  konde 
gefchieden.  De  fterkte  Altena  ,  by 
den  vyand  belegert ,  verzocht  meer 

oorlogs-behoeften,  als  't  Reciffo  had. 
Wegens  gebrek  van  geld  konden  de 
bolwerken  niet  in  ftantgebragt,  om 

'tgefchut  te  draegen  :  gelijk  door 
d'hopmannen  Corneüs  Caroen  en  Otto 
Keye  alhier  bekend  gemaekt  is.  De- 

wijl nu  noch  het  een  noch  't  ander  by 
de  Weft-Indifche  maetfehappy  be- 

zorgt wierd,  heeft  eindelijk  d'hooge 
raed  't  Reciffo  aen  den  Portugees  moe- 

wind-  ten  inruimen.  Doch  de  bewindheb 

ser  *~  bers ,  gevoelig  over  haer  verlies  ,  na- 
§»-  men  geen  vergenoeging  met  d'over- 
L.  geleeverde  Hukken  by  Schoonenhurg, 

Haex  en  Schuppe  :  ter  oorzaek  niet 
vervatten  de  dag-aenteikening  van  al- 

le verhandeling ,  noch  de  befcheiden, 
om 't  een  en  ander  te  bewaerheiden , 
noch  den  ftaet  der  pakhuifen ,  eer 

,  voU  't  Reciffo  over-ging.Voorts  eifchtenze 
gvan  voldoening  op  de  navolgende  pun- 
»ndei.  ten  .  nanEïentHjk,  waerom  de  fterkte 

Afogados  verlaeten  is  >  De  bezetting 
uit  het  noorden  niet  na  V  Reciffo  inge- 

trokken? Geen  vafte  voet  op'tland 
gehouden,  mits  bezettende  d'overige 
plaetfen ,  zedert '/  Reciffo  over-ging  ? 
Waerom  zoo  luid  wierd  uitgekreeten 

't  gebrek  van  levens-middelen  en  oor 
logs- behoeften ,  tot  verflaeuwing  des 

volks?  Waerom 't  aengebooden  geld 
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by  zomraige  burgers  niet  aengenoo- 
men  wierd  ?  Des  vyands  vloot  niet 
aen  brand  geflooken,  dewijl  dit  werkj 
volgens  voorflag van  zommige ,  licht 
te  doen  was?  Hoe  bewijfen  zouden 

d'onwilligheid  derfoldaeten,  nadien 
geen  krijgs-hoofden  hier  over  klaeg- 
deni  Ofwel  middelen  ter  hand  zijn 

gellaegen  ,  tot  moed-geving  van  de 
belegerde  ?  Wie ,  en  wie  niet ,  't  over- 

geven toeftemden  ?  Of  geen  gunfti- 
ger  voorwaerden  konden  bedongen 
worden  ?  Waerom  ,  tegen  alle  oor- 
logs  gebruik,  deplaetsgeruimt,  daer 
geen  vyand  omtrend  was,  en  meerge- 
zorgtisvoordekrijgsmagt,  als  Weft- 
Indifche  maetfehappy.  Wijders  gaven 
de  bewindhebbers  redenen,  waerom 
oordeelden  niet  fchuldig  te  zijn  aen 
de  foldaeten  ,  zedert  het  Reciffo  den 
vyand  ter  hand  ftelden  :  aengezien 
van  die  tijd  als  gevangenen  moeften 
aengemerkt,  en  die  geen  dienft  den 
Weft-Indifche  maetfehappy  deeden. 
Zulk  verzoek-fchrift  wierd  den  Alge- 
meine  Staeten  behandigt  ,  en  by 
d'Hollandfche  en  Zeeuwfche  Staeten 
beflooten  :  Schoonenhurg  ,  Haex  en 

Schuppe  in  haer  huifen  te  verzeeke- 
ren  :  ten  welken  einde  dan  Schuppe  be- 
waekt  wierd  by  fes  foldaeten.  Tegen 
den  negende  van  herfftmaend  des 
jaers  feftien  honderd  vier  en  vijftig, 

zijn  uit  de  krijgs-raed  befchreven  bin- 
nen 's  Graeven*  Haege  de  kolonels 

Wijnbergen ,  Kirchpatrik,  Byma ,  Kille  - 
greuw  en  Hallart ,  d'on  der -kolonel 
Schot,  d'opper-farjanten  Dorp,  Droft, 
Santen,  de  graeflijkheids- bezorger 
Wilhemvan  Stryen  en  geheim-febrij  ver 

Alfen.  't  Gemein  gerucht  liep:  dePor- 
tugees  had  by  de  veroovering  van 

't  Reciffo  bekomen  meer  dan  twee 
honderd  metaele  ftukken,  meeft  hee- 
lekortouwen ,  en  vier  honderd  yzere 

ftukken  ,  zamen  gefchat  op  tien  hon- 
derd duizend  rijxdaelders.  De  pak- 

huifen waeren  genoegzaem  voorzien 

van  allerley  lijfs-  en  oorlogs- behoef- 
ten, 't  Geen  de  Weft-Indifche  maet- 

fehappy toebehoorde  ,  wierd  den  vy- 
and ten  buit  gegeven  :  d'hooge  raed 

en  krijgs-magt  bedongen  eigendom 
van  al  haer  goederen.  Schoonenhurg 
quam  zomwijl  in  veertien  dagen  van fijn 

Schoonen- 
hurg en 

Schuppe  in 

verzeeke- 

r ing  geno- 

men. 

Rechten  uit 

de  krijgs  - raed  over 
Schuppe.. 

Gerucht  we- 

gens £  hoe- danigheid 

des  over- 

gaen  van 

't  Recijfo, 
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fijn  kamer  niettïiet  alles  in '  t  wild  dry- 
ven. Schuppe  liet  verluiden :  daer  was 

wel  overvloed  van  levens-middelen; 

doch  ,  als  de  zelve  begonden  t'ont- 
breekeo ,  zoude  geen  voordeelig  ver- 

drag konnen  bedingen.  In 't  noorden 
lagen  vijfhonderd foidaeten:  die,  na 

't  Reciffo  onrbooden  ,  de  belegerden aldaer  zoo  fterk  konden  maeken  bin 

oen  ,  als  de  belegeraers  buiten  wae- 
verontfchul-  ren.  Schuppe  verontfchuldigde  zich 
-%ing  vm  tegen  defe  befchuldiging,  met  delaft 

hem  gegeven:  namemlijk  te  flaen  on- 
der de  hoogeraed,  zonder  wiens  be- 

williging hy  niet  een  foldaetmogt  af- 
vaerdigen.  Doch  de  krijgs  raed,  be 

fchreeven  om  over  't  verrichte  by 
Schuppe  te  oordeelen ,  weigerde  zulx : 
ten  zy  re  gelijk  onderzoek  deed  na 
't  verhandelde  by  Schoonenburg  en 
Haeks ,  onder  welke  Schuppe  ftond  op 

vmschoo.  't  Reciffo.  Defe  gaven  voor,  zywaeren 
Haefoiea  benoodzaekt  T°c  over -leveren  van 

't Reciffo  ,  door  verfcheide  dringende 
redenen :  men  konde  namentlijk  geen 

ffofet  maeken  op  de  foidaeten,  als  de- 
welke beitaendeuit  allerley  landaerd 

tot  den  vyand  daegelijx  trouwloos 

o  ver-liepen  :'t  krijgsvolk  maekte  geen 
elfhonderd  man  uit,  welk  ten  min- 
ften  eens  zoo  fterk  moeft  zijn ,  om  de 
iketktGn  Frederik  Henrik ,  Erneftus,de 

Bruin  ,  IVaer  denburg  ,  7  Water-  en 
Land-jlot ,  Alaurits-ftaden  V  Reciffo  be 
hoorlijk  te  bezetten  :  ter  zee  hield 
de  Pörtugeefche  vloot  zoo  fcherpe 
wacht,  dat  niet  een  fchip  in  of  uit 
mogt  :  ook  quamen  geen  kruifers , 
hoewel  op  ontbooden,  te  voorfchijn: 

ja  't  eenigfte  fchip  der  Weft  Indifche 
maetfehappy  ,  genaemt  Brafü ,  liep 
fegen  dank  der  hooge  raed  zeewaerd: 
devyandkondeonmoogelijk  uit  fijn 

begraeving  op-geflaegen  worden: 
3c  onbrak  aen  geld  en  werk-tuig  ten 
oorlog  vereifcht:  niemand  wilde  ar- 

beiden aen  de  bolwerken  en  borft- 
weeringen  of  tegen  de  Pörtugeefche 

loopgraeven  :  't  krijgs -volk  dreigde 
haer  opper- hoofden  gebonden  den 
vyand  over  te  geven  ,  ten  einde  een 
goed  verdrag  mogten  bekomen :  men 
zag  geen  hulp  uit  Nederland  te  ge- 
moet:  en  dewijl  de  foidaeten,  boven 
haer  tijd  dienende  ,  zich  van  krijgs- 

15  O  E  K: 

eed  ontflaegen  oordeelden  ,  wilden 
alles  zonder  flag  offtoot  den  Portugee- 
fen  ten  beften  geven  :  waer  door  zoo 
veel  duizend  zielen  voor  'svyands 

moord  geweer  bloot  ftonden.d'Hoo- 
ge  raed ,  door  dufdaenige  dringende 
redenen   beweegt  ,  vond  eindelijk 

goed  met  de  Portugeefen  te  verdrae- 
gen  ,  op  de  volgende  voorwaerden  : 
Francijco  Barrettehoofd  over  Pernam-   Bedl 
buco  fteld  in  eeuwige  vergetenis  al  JSJ 

't  geen   tuifchen    de    Pörtugeefche '#>c 
kroon  en  de  Weft- Indifche  maet-  ̂  
fchappy  te  water  of  te  land  ooit  of  tugtej 
ooit  voorgevallen  is  :  onder  dit  ver- 

dragzijn begreepen  alle  wie  het  zou- 
de mogen  zijn,  zelfs  ook  dejooden: 

aen  ieder  word  vergunt  vrye  eigen- 
dom der  bezittingen:^  Nederlanders, 

getrou  wt  met  Pörtugeefche  vrouwen, 
zullen 't  zelve  recht  genieten  ,  alsof 
Portugeefen  waeren  ,  gelijk  ook  die 
zich   onder  Portugals  gehcorzaem- 
heid    willen   blijven  :  de  fterkten 
rondom  't  Reciffo  en  Maurits-ftad,  als 
namentlijk  de  Fijf-hoek,  de  Bruin, Drie- 

hoek ,fant  Joris  , '/  Water-jlot ,  't  huis 
Boavifla ,  't  kloofter  Antonio  en  de  kat 
binnen   Maurits  -ftad   moeten  aen- 
ftonds  met  haer  gefchut  en  oorlogs- 

behoeften den  Portugeefen  ingeruimt : 
de  bezettelingen  ,  mits  de  wapenen 
overleveren,  mogen  drie  maenden  op 

'/  Reciffo  verblijven  :  haer  goederen 
t'huifwaerd  vervoeren ,  en  zich  op  de 
reis  dienen  van  deleeftogtindepak- 
huifen  gevonden  :  de  fchulden  ,  die 
iemand  aen  eenige  Portugeefen  ten 

achteren  blijft ,  zal  hy  mogen  vorde- 

ren by  't  hof  binnen  Lisbon :  't  vaertuig 
voor  de  Brafilfche  kuftkruifende,mag 

vryelijk  voor  't  Reciffo  ten  anker  loo- 
pen  ,  en  de  Nederlanders  af-haelen. 
Vorders  floot  Francijco  B  ar  r  et  te  dit 
na -volgen  de  verdrag  met  de  krijgs- 
raed  op  7  Reciffo :  allevyandfchap  zy  Be4ifl 

wederzijds  terneder-geleid :  't  krijgs-  Puntm 
volk  zal  uittrekken  metgewoonelij-  e^\ 
ke  wapenen  en  vliegende  vaendels, 
welke  zullen  worden  opgellooten,  ter 

tijdtoeaffcheepen  :  't  eiland  Femando Noronho,  Siara,  rio  Grande,  Parayba, 

Jtamarica,  Maurits-ftad ,  't  Reciffo, en 
alle  fterkten  en  reduiten  rondom  met 

haer  gefchut ,  vervallen  in  handen  der 

Por- 
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Portugeefche  kroon:  de  zieken  en  ge- 
quetften  mogen  zoo  lang  in  de  gaft- 
huifen blijven,  tot  volkoomen  her- 
fteld  zijn  :  aenalle  zy  vergunt  volle 
vergifTenis,ook  den  vetraedetAntonio 
Mendos.  Defe fchandige  verdrag-pun- 

ten wierden  onderteikent  by  Andraz- 
as  Vidal,  Alfonfo  d'Alhukerque,  Francifco 
AlvarezMoroira,  Allano'èl  Correia,  Gyf Ir  echt  de  Wit,  Huibrecht  Breli ,  WUhem 
van  de  Walen  Wilhem  Falloo :  terzijde 

teder  ftoncj  francjfco  Barrette.  De  Neder- 
landfche  krijgsknechten,  uit'tKeciffo 
gefcheept  na  Zft//W,klaegden  aldaer 
over  de  bewindhebbers ,  die  betaeling 
weigerden,zedert  'tReciffo  den  vyand 
in-ruimden:  zy  hadden  betaeling  ont- 

\   fangen  in Brafils- geld,  verfcheeiende 
van  't  Hollandfche  vijf  en  twintig  ten honderd:  ja  kreegen  in  plaets  van  geld 
bedurve  klederen ,  zuur  bier ,  boont- 
jens,  farinha,  verrotte  tabak  en  ftin- 
kend  fpek ,  aengereekent  ,als  waerdig 
waeren.  De  Algemeine  Staeten  vol- 
magtigden  vorders  de  voornoemde 
krijgs-raed ,  om  recht  te  doen  over  Si- 
gifmondSchuppe ;  doch  defe  vond  haer 
inditftuk  verleegen :  teroorzaekde 
Staeten  elkander  niet  verftonden,  we- 

gens de  rechts-vordering  over  Schoo- 
nenburg  en  Haeks ;  want  Holland  dreef, 
dat  ieder  behoorde  te  recht  geftelt  by 
fijn  eigen  landfchap,  daer  d'andere 
meinden  zulxte  ftaen  aen 't  oordeel 

|j[  der  Algemeine  Staeten.  En  voor  defe 
Inde  vorgaedering  bragtende  bewindheb- 

*    bers  haer  klagten:  zy  konden  't  Brafil- 
fche  krijgs-volk  geen  betaeling  doen, 
dewijl  niet  omringen  de  penningen 
die  7  Vereenigde  Nederland  had  bel 
looft:fulxgevaer  van  leven  liepen,  we- 

gens 't  onbezuifde  graeuw ,  vorderen- 
de  de  verdiende  zoudye.  Zy  verzoch- 

ten vorders ,  dat  op  middelen  gedacht 
mogt  worden,om  den  Portugeefchen 
koning  tot  reden  te  brengen.  Einde 

lijk  heeft  de  krijgs-raed  uitfpraek  ge- 
daen  over  't  verhandelde  van  Schuppe 
in  Brafü :  zy  verwees  hem ,  vervallen 

tewefen  van  't  geen  voor-gaf  aen  de 
Weft-Indifche  maetfchappy  goeds  te 
hebben,  zedert  den  fes  en  twintigfte 
van  louwmaend  desjaers  fefticn  hon- 

derd vier  en  vijftig.wanneer  't  verdrag 
hielp  fluiten  met  Barette 

Vortugah 

o-ver 

wegen: 

't  o  ver-Ie  veren  van'tRecifo.  Onder- tuflchen  behield  Portugal  een  volkoo- 
men bezit  van  Brafilfdoch  niet  buiten 

vrees  en  oorlog.  Weshalven  de  Portu- 

geefche gezant  in  'sGraeven-Hage  den  mnhoA Algemeine  Staeten  aenbood  tot  ver- 
goeding der  fchaede,die  de  Weft-Indi- 

fche maetfchappy  in  Brafü  had  gelee- 
den, tachentig  tonnen gouds  :  voorts 

een  vrye  handel  opBra]ü,en  betaeling 
der fchulden ,  die  deBrafilfche  Portuge- 
fen  ten  achteren  Honden  aen  de  Weft- 
Indifche  maetfchappy  ;maerSr^//  we- 

derom over  te  geven,was  buiten  magt 
derPortugefche kroon. Hier  tegen  be- 

loofde Spanje :  hy  zoude  Brafü  den  Ne-  s^tr der  lande  rs  ter  hand  ftellen ,  zoo  haeft 
Pw/Kgtf/t'onder-bragt.De  Zeeuwfche 
Staten  begonden  na  fuik  een  voorflag 
fcherp  te  luifteren  ais  dewelke  gebe- 

ten op  de  trou  wloofe  ondankbaerheit 
der  Portugefen, niet  anders  wenfch  ten, 
dan  na  weerwraek. //o//W,dewijl  gro- 

te handel  opp^r/^/dreefJielde  meer 
totvreede.  d'Engelfchekoningbood    lngeUn4s 
lijndienitaen  ,  tot  bemiddeliing  der  bemdde- 
gefchillen  tuiTchen  de  Portugeefche  **' kroon  en  7  Vereenigde  Nederland,  Ein- 

delijk wierd,de  fefte  van  oogftmaend 
desjaers  feftienhonderd  een  en  feftig, 

de  vreede  met  Portugal 'gcflooten.  De     t66l> beding  punten  luiden  aldus :  Portugal  A  staeten 
belooft  uit  te  keeren  aen  7  Vereenigde  *»aeken%,re- 
Nederland  tachentig  tonnen  gouds,  of  £*2*p#r* 

in  gereden  gelde,  of  in  zuiker,  tabak  "**' enzout,ofuitdentol,dieindePortu- 

geefche  havenen  gevordert  wort:'tge- fchut  op  7  Reciffo  zal  de  Weft-Indifche 
maetfchappy  wederom  ter  hand  ko- 

men :  dezout-koopmanfchaptot/d/tf 
Vves ,  en  vordere  handel  na  Portugal, 
of  de  geweften  in  Afried  en  Brafü,  on- 
detPortugalgehoorig,wotddenNeder- 
landers  vry  geftelt.mits  betaelende  cfe 
tollen,we!ke  dePortugefen  felf  opbren- 

gen: de  veroverde  plaetfen  wederzij ts 
blijven  in  eigendom  des  bezitters :  de 
koning  vermag  nooit  eenig  beflagte 
doen,onder  wat  voorwending  'tfoude 
mogen  wefen,  op  eenig  Nederlandfch 
vaertuig  :  welk  ook  aen  de  vyandera 
der  Portugeefche  kroon  vermag  toe 
te  brengen  allerley  oorlogs  -  gereed- 
fchap,mits  'tfel  ve  niet  vervoert  werde 
uit  d'havenen  van  Portugal:  wegens 
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geloofs-Verfchil  zal  geen  Nederlander 

voor  eenig  rechter  gedagvaert  wor- 
den :  hem  zy  vergunt  vrye  oefening 

der  gods  dienft  in  fijn  huis  of  fchepen , 

en  bequaeme  begraef-plaets :  indien 
eenigeonluften  reefen  tuiïchen  Portu- 

galen  Nederland  zullen  de  zelve  niet 
ftrekken  tot  nadeel  des  handels  ter  we- 

der zijde;  want  het  zal  ieder  koopman 
vry  ftaen  fijn  fch uiden  in  te  manen  en 
goederen  onverhindert  af  te  fchepen: 

door't  mifdrijf  van  eenige  onderdanen 

'mOoftoitVeft- Indien,  magdit  tegen- 
woordig verbont  geenzints  gebroken: 

de  voldoening  hangt  aen' t  ftrafFen  der 
fchuldige  door  fijn  wettelijke  rechter: 

d'havenen  voor  oorlogs  -  fchepen  en 
koopvaerdy  vaerders  blijven  ter  een 
en  ander  kant  geoopent:  de  Nederlan- 

ders ,in  Portugal  handelende  ,  mogen 

gewapent gaen,  wooningen  bezitten, 
pak  huilen  fluiten:  de  goederen  ,  in 
vyands  vaertuig  ingefcheept,  worden 
voor  goede  prijs  veikherudeBraJtlfche 
Portugefen  moeten  haer  achterftallen 
aen  de  Weft-Indifche  maetfchappy,of 

wie  't  zoude  mogen  zijn ,  deuchdelijk 
opbrengen:  waer  over  drie  ge  volmag- 
tigden  binnen  Lisbon  byzonder  zullen 

zitten,  om  d'ingebragte  bewijfen  te 
onder-zoeken,  en  voorts  zonderde 

gewoonelijke  omweegen ,  in  rechts- 
vordering gebruikelijk  ,  te  vonnifTen: 

'tgewijfde  zalaenftonds  van  hooger 
hand  ter  uitvoering  gefield.  Weinig 

dagen  na  't  gefloten  vredens  verbond 
vertrok  de  Portugeefche  gezant  Hen- 

rik  Soufa  de  Tavares,en  quam  op  't  ein- de der  herfft-maend  binnen  Lisbon. 
Gehkrteud,  Niet  alleen    Gelderland  en  Zeeland 
Zeeland  en  ,   .    ,  ,         ..  , 

Groeningm  hielden  haer  zeer  t'onvreeden  over 
te  onwee.  fa  verdrag;  maer  ook  Groeningen ,  be- 
'twrTond  fchuldigende  den  voorzitter  Schuilen- 
met  vortu  burg,  dat  zich  tegen  orde  te  voorbae- 
ga"  rigin  't  fluiten  met  Portugal  getoont 

had:  ja  toegegeven,  't  geen  by  de  Stae- 
ten  van  Groeningen  hem  niet  gelaft: 
was ;  want  zy  verftonden  op  geen  an- 

dere voet  tot  de  gezeide  vreede :  dan 
dat  Portugal  de  beloofde  tachentig 

tonnen-gouds  in  baeren  gelde  betael- 
de  binnen  korten  tijd  :  daer  in  tegen- 

deel wierd  toegeftaen  een  betaeling 
met  koop-waer ,  en  op  lang  dag.  Wes- 
halven  'tbcflooten  verdrag  met Portu- 

B  o e  k: 

j  gal  dootjoan  Schuilenburg,  op  naem 
j  van  Groeningen  en  Ommelanden,a\lQnt- 
halven  quaed  keurde,  en  by  gevolg 

J  vernietigde,  Ja  Schuilenburg  wierd  om 
:  dcfe  daed,by  welke  zedertook  andere 
befchuldigingen  ingebragt  wierden , 
tenfwaerdegedoemt ;  doch  hy  ont- 

fnapte  uit  d'  hechtenis.  Die  't  vredens- 
|  verbond  met  Portugal  geüooien  on- 
'  gaerne  zaegen ,  brachten  verfcheide 
fwaerigheden  in:  namentlijkdePor- 

I  tugeefche  koning  had  't  verdrag  al? 
j  leenlijk  onder-teikent,zonder  de  rijx- 
1  ftanden:  waer  uit  bleek  de  krachte- 

loosheid  van  't  verhandelde  :  temeer 

j  alzoo  de  kroon  eerlang  ftond  te  ver- 
j  vallen  aen  'skoninx  broeder,  of  wel 
licht  wederom  onder  Spanje.  En  van 
waer  zullen  de  beloofde  tachentig 
tonnen  gouds,  tot  vergoeding  der  ge- 

leeden fchaede  in  Brafil,  komen?  Dat- 
ze  Portugal  geemmts  wil  geven.blijkt 
aen  verfcheide  ftaeltjens  ,  als  welke 
niet  minder  houd  dan  een  voltrokken 

verbond.  En  wat  betaeling  kan  de  ko- 
ning met  zout  geven,  daer  de  zout- 

pannen  niet  hem  ,  maer  byzondere 
koop-luiden  toebehooren  ?  Hy  heeft 

geen  inkomften  als  'tbrafilien-hout. 
De  tollen  zijn  doorgaens  by  de  looden 
verpant.  Portugal  moet  noodwendig 

door  d'  oorlog  met  Spanje  van  jaer  tot 
jaer  verarmen.  'tBrafilfche  gefchut, 
verfmolten  of  verdonkert,zal  nooit  te 
recht  komen.  De  vrye  vaert  op  Brafil 
is  bereeds  geweigert  aen   de  twee 
fcheepen  Lammeren-burg  en  Catharina. 
Ettelijke  Amfterdamfche  zeilen  heb- 

ben, tegen  't  gefloote  verdrag,  twee- 
mael  aen  de  Portugefen  moeten  vertol- 
len,eerft  tot  Lisbon  en  voor  de  tweede 

reife  toifant  Uves  :  behalven  dat  d'ha- 
ven  meefterseenfehandige  overloon 

den  Nederlandfche  fchippers  af-per- 
fen.  Men  houd  onder  verfierde  voor- 

wendfels  niet  alleen  de  koop-vaer- 
ders;  maer  ook  de  oorlog.fchepen , 
ettelijke  weeken  aen  malkander ,  in 
de  Portugeefche  havenen  geduurig 

j  op.  De  mishandeling  der  Nederlan- 
ders gaetdekerf  te  buiten  :  zy  wor- 

I  den  na  de  goddeloofe  zinnelijkheid 

J  van  een  moedwillige  Portugees  ter 
|  hechtenis  beftelt.  En  niet  minder  is 

;  vry  als  d'oefTening  deswaerengods- 

dienft. 

Schp, 

burg\ 

deod^ 

doemt 

Redt 

■waerc 

't -vet 

met  . 

galqt 

gekeu 

wierd 



',6f. 

B    R    A 

dienft.  OndertufTchen  doen  de Por- 

tugeefche  zee-roovers  Tamhorin,  Car- 
los  en  Bils  groote  fchaede  omtrend 

'tNederlandfchevaertuig.  Niet  lang geleeden  haelde  Tamhorin  de  fluit  de 
Olifant  op  Cadix  reede  by  nacht  weg  : 
welk  fchip  tegenwoordig  van  Lision 
af-fteekt  na  Brafil  Defe  en  verfchei- 
de  andere  redenen  wierden  byftaet- 
kundigeingebragt:  niet  alleen  om  te 
bewyfen,  datdevreedemetPör/agd/ 
getroffen  fchaedelijk  en  fchandelijk 

was;  maer  ook  dat  Portugal  niet  min- 
der hield  als  haer  woord .  d'Ervae- 

rendheid  leerde  te  mets ,  hoe  de  voor- 

noemde klagten  niet  t'eenemael  on- 
gegrond waeren ;  want  als ,  op  't  jaer 

feftien  honderd  vijf  en  feftig ,  d'Alge 

s  i  u  ^r 
de  Veluwe  ingebrooken  ,  te  fluiten» 
toen '/  Vereenigde  Nederland Tcheen  te 
hangen  aen  een  zijde  draed?Enwat 
zoude  het  geweeft  zijn,  indien  de 
magtigeSpaenfche  vloot  onderop»- 
do ,  in  Duins  bevochten  door  den  zee- 
voochd  Martyn  Tromp ,  verfterkt  was 
geweeft  met  de  fes  en  feftig  zeilen , 
welke  de  graef  la  Torre  tegen  de  Weft- 
Indifche  maetfchappy  moeft  gebrui- 

ken voor  de  Brafilfche  kuften  ?  Hoe 
heeft  vorders  de  maetfchappy  aenge- 
queekt  'tzee-vaerendvolk :  alswel- 
ke,  op/t  jaer  feftien  honderd  negen 
en  twintig,  meer  dan  honderd  fche- 
pen  in  het  vaer- water  hield,  en  over 
de  vijftien  duizend  koppen  in  dienft. 
Weshalven   't  Vereenigde    Nederland 

meineStaetendetonnengouds,wel-  overflagmaekende,  dar  d'oorlogs-la- 
ke  nu  tweejaer  ten  achteren  ftonden,  ften  voor  de  maetfchappy  te  fwaer 
binnen  Lisbon  vorderden  ,  kreegen    vielen,  jaerlijx  onderftand  toeftond : 
ten  antwoord:  't  Rijk  was  diervoe- welk  nochtans  niet  is   opgebragt. 

gen  gedrukt  door  d'oorlog  tegen  Ca-    Waerom  geld  op  renten  wierdopge jlilien ,  dat  geen  geld  konde  müTchen .    noomen,en  een  bylaeg  van  dartig  ton- 

;<58. 

fchap' 
nde 

Zedert  wierd  een  voorflag  gemaekt 

byd'AlgemeineStaeten  ,  totherftel- 
ling  der  vervallen  e  Weft-Indifche 
maetfchappy;  doch  met  weinig  ge- 

dK  volg.  Weshalven  de  hoofd-deel-ge- 
fd-  nooten  in  de  gezeide  maetfchappy 

mooten  den  Staeten  binnen  's  Graevenhaege 
een  vertoog  ter  hand  fielden,  behel- 

zende korteÜjk  't  geen  van  tijd  tot  tijd 
was  voorgevallen  :  namentlijk  de 
maetfchappy  had  ten  eerften  ingeleid 
vier  en  zeventig  tonnen  gouds,  veele 
vlooien  onder  d'ammiraelen  FVilkens, 
loan  Dirks  zoon  Lam,  Boudewyn  Henrix 
zoon ,  P  ie  ter  Hein ,  A dr iaën  Pater ,  Hen- 
rik  Lonk,  Dirk  Uitgeeft,  P  ie  ter  Ita,  Loos, 
Comelis  Houteheen  ,  Lichthart ,  Bankert 

en  andere  ten  verfcheiden  tyden  uit- 
geruft :  waer  door  de  Spaenfche  magt 
een  ongemein  groote  krak  heeft  ge- 
kreegen,  tot  byzonder  voordeel  des 

nen  gouds  by  de  deelgenooten  inde 
maetfchappy  gedaen ,  tot  herftelling 
der  zelve.  Doch 't  een  en  ander  is  aen 
de  fwaere  oorlog  gefpilt,  zonder  ge- 

not der  zeven  tonnen  gouds  jaerlijx, 
by  de  Nederlandfche  ftaet  belooft. 
Ook  heeft  de  togt  van  Henrik  Brou- 

wer na  Chili  den  kas  grootelijx  ten  ach- 
teren gezet :  dewijl  de  togt ,  aen  den 

vyand  ontdekt,  vruchteloos  af-liep: 
hoewel  hy  ondertuflchen  diefweegen 
groote  fchrik  kreeg  :  alzoo  Brouwer 
een  weg  uitvond,  om  binnen  twee 

maenden  van  V  Reciffo  't  rijk  Chili  te 
bezeilen  ,  en  by  gevolg  den  Spaen- 

fche moogendheid  een  korte  dood- 
fteek  te  geven  :  dewijl  haer  rijkdom 
lanx  de  Zuid-zee  bloot  leid.  Dit  alles 
heeft  den  Spanjae rd  afgédrongen  hec 
aenzienelijk  vreedens-verbond  voor 

'/  Vereenigde  Nederland,geüooten  bin- 
Vereenigden  Nederlands:  alzo  de  Span-  1  nen  Munfter  op  't  jaer  feftien  honderd 
jaerd ,  niet  alleen  fijn  magt  verdeelen 
moeft,  om  America  te  bewaeren;  maer 

ook  op  en  voor  America  de  rijkdom- 
men, zeenuwen  des  oorlogs  ,  quyt 

raekte  ,metwelkedenftaetalhierge- 
weldig  had  gedrukt.En  wie  weet  niet, 
hoe  de  Weft-Indifche  bewindhebbers 

tot  eigen  nadeel  haer  oorlogs- magt 
lieten  gebruiken,  om  den  vyand,  op 

acht  en  veertig.  Doch  onaengezien  de 
Weft-Indifche  maetfchappy  zulke 
merkelijke  voordeden  den  ftaet  heeft 

toegebragt ,  is  zelf  blijven  fteeken  on- 
der een  laft  ten  verderf,  en  zonder  by- 

ftand  verlaeten  :  als  blijkt  by  'tflot 
der  rekening  door  de  bewindheb- 

bers overgelevert  aen  de  Algemeine 
Staeten  ;  want  de  bewindhebbers 
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komen  aen  haer  te  kort  fesenfeftig  hoedjens :  riepen  't  volk  tot 't  gebed 
tonnen  gouds  ,  drie  en  veertig  dui- 1  door  'tgeklop  op  geholde kalabaflen: 
zend,  twee  honderd  en  negentig  gul- 1  gebruikten  boeken ,  van  boom-fchor- 
dens.  Weshalven  gedwongen  zijn  .  fengemaekt:  de  boeken  begreepen 

geld  te  lichten ,  tot  betaelingderloo-  inkris-kralTen  veelbygeloovigekerk- 
pende  renten.  Ondertuflèhen  hield  j  zeden :  fielden  groote  heiligheid  in 

de  Weft-Indifche  maetfchappy  om-  l'tbeeven  ,  uit-fteeken  der  tonge  en 
trend  vijftig  fwaere  fchepen  in  't  vaer-  een  hol  geluid,  voortgebragt  uit  de 
water:  haer  volk-plantingen  en  zou-t-  borft,  tot  welke  verrichting  eenze- 
pannen  {tonden  zeer  wel.  Zoohaéft  ker  kruid  knaeuwden :  gaven  voor, 
verleng  ontfing  der  verleende  gunft-  hoe  haer  ouders,  over  ettelijke  hon- 
brief  tot  het  uit-  einde  defer  loopende  derd jaeren  geflorven ,  te  fcheep  her- 

eeuw ,  en  voldoening  vandePortu-  waerds  (tonden  te  komen,  om  Brafil 

geefche  kroon  ,  volgens  't  laetft  ge  van'tPortugeefche  jok  te  verloflen : 
floote  verdrag,  zoude  den  handel  \  de  Portugeejen  die  door  de  vlucht  ont- 
met  nieuwe  wakkerheid  voortgezet  fnapten  zouden  verandert  worden  in 

worden.  Indien  nochtans  d'Algemei-    viiTchen  of  verkens :  waerenzeerop 

en  w« 

beftaet. 

ne  Staeten  omtrend  dit  billijk  ver- 
zoek eenige  fwaerigheid  maekten, 

zy  konden  hier  over  de  bewindheb- 
bers hooren  :  die  buiten  twijfel  alle 

voorgewende  fwaerigheid  lichtelijk 
zouden  op-lollen.  Ach  hoe  veel  dui 

de  zelve  verbittert,  ter  oorzaek  zy 

d'oudeingezeetenen  ten  grootenge- 
taele  vermoord  ,  van  dezee-kuften 
landwaerd  in  verdreeven,  en  tot  el- 

lendige flaverny  vervoert  hadden. 
Macr  de  BrafilaencU ,  zedert  de  Weft- 

zend  weduwen  en  wefen  fchieten  by  f  Indifche  maetfchappy  een  vafte  voet 

de  Weft-ïndifche  maetfchappy  te  j  op  Brafil  kreeg,  zijn  geoefent ,  om 

kort,  welke  haer  penningen  hebben  j  met'tEuropifchegeweeromtegaen: 
te  koft  geleid  aen  de  krijgs-magt,  die  zommige  hebben  de  zijde  der  Portu- 

'm  de  twaelf  eerfle  jaeren  den  Span-  j  geefen ,  en  andere  van  de  Nederlan 

Spanjaerd, geleeden  by 
de  Wefl-In 

difche maet/ehap 

jaerd zulk  een  afbreuk  deed,  dat  de 
schaede  der  fchaede  begroot  word  op  elfhonderd 

en  tachentig  tonnen  gouds?  't  Ver- 
zochte by  de  hoofd-deel-genooten 

hebben  deAlgemeine  Staeten  toege- 
ftaen :  zulx  de  Weft-Indifche  maet- 

fchappy ,  uit  kracht  van  een  nieuwe 
vergun  -  brief,  den  handel  op  Afried 
en  de  Carihifche  eilanden  als  noch 
drijft  :  benoodzaekt  ondertuflehen 
Brafil  te  laeten  in  handen  dertrouw- 
loofe  Portugeefen :  die  zedert  aldaer 
gelijk  te  vooren  meenigte  Brafiliaenen 
volgens  haer  fchrijven  tot  de  fchoot 
der  Roomfche  kerk  bragten.  Doch 
de  voort- zetting  des  Roomfchenge- 
loofs  onder  de  woefle  Brafiliaenen 

wierd  meer  te  rugge  gezet ,  zedert 

't  jaer  vijftien  honderd  drie  en  tachen- 
tig :  wanneer  de  Mamelukken  (zoo 

ïen  nieuwe 
godsdienft 

der  Mawe- 
lukken  in 
Brafil : 

ders  gekoofen .  Te  vooren  toen  noch 

verfch  voor  oogen  ftonden  de  bloed- 
baeden  tegen  haer  landzaeten  aen- 
gerecht  ,  plachtenze  elkander  ten 

oorlog  op  te  hitfen.   d'Aenzienelijk- 
fle  wegens  ouderdom  riepen  tot  de 

jongmanfehap:  Zullen wy wachten,    Sr4 niet  zonder  luye  flaeuwhartigheid ,  ka„^eri 

dat  de  Marvniaten  (zoo  noemenze  <sfe  den  om. 
Portugeefen)  en  die  Per  os  Engaipa ,  zoo  j^fj 
veel  gezeidalsfchalke  volkeren,  ons 
binnen  de  hutten  overvallen?  Thans 

kloppenze  met  de  handen  opd'oxe- 
len  en  billen  ,  en  fchreeuwen :  Eri- 

ma,  erima  ,  toxouquinamhaults  como- 
ni ,  ouajfou ,  tan ,  tan  :  dat  is ,  geen- 
zints  ,  geencints  ,  gvfterke  jongelin- 

gen, laet  ons  vore  eken  de  dood  der  va- 
deren. d'Aenmoediging  tot  de  flrijd 

duurt  gemeinelijk  fes  uuren  lang :  na 
worden  genoemt  die  gebooren  zijn  welke  de  meenigte  aendachtig,  zon- 
uiteen  Portugeefche  vaderen  Brafi-  der  te  kikken,  luiiïert:  en  rukt  ge- 
ïiaenfche  moeder)  een  aenhang  van  fwind  uit  alle  dorpen  ter  beftemder 
nieuwe  gods-dienft  maekten.  Zy 
verkooren  een  Mamelukfche  paus  , 

bhTchoppen  enpriefters:  onderhiel- 
den de  biecht:  lafen  mifTe  en  roofen- 

plaets  in  grooten  getal  te  zamen: 
met  de  fwaere  knodfen  tacapes  fes  voe- 

ten lang  ,  de  fterke  bogen  orapats, 

fcherpe  pijlen,  en  fchilden,  trom- 

mels- 
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mels-gewijs  gemaekt ,  van  de  huid 
des  beeft  tapiroujjou .  Meeften  tijd 
beftaet  't  leger  uit  acht  of  tien  dui- 

zend man  :  waer  over  bevel  voe- 

ren ,  die  de  meefte  menfchen  ge- 
dood en  gegeeten  hebben ,  kenbaer 

aen  diepe  kerven  gefneèden  lanx 
de  borfl ,  billen  en  dyen  en  vol  fwart 
poeyer  beftrooit ,  welk  altijd  in  de 
lit  -  teikenen  blijft .  De  vrouwen 

draegen  in  d'ooren  lange  ketenen 
van  flek  huisjens  ,  flingerende  over 
de  borft  en  ichouders  :  het  aenge- 
zicht  is  vol  veel-vervige  ringen  met 
ftreepjens  rondom  bezet :  den  hals 
en  armen  vercierenze  met  banden  uit 

witte  dunne  beentjens:  volgen  de 
mannen  ten  oorlog ,  ten  einde  de  leef- 
togt  torzen.  Met  d'hoornen  inubia 
vorderenze  'their  ten  gefchikte flag- 
orde  :  andere  pijpen  op  menfchen- 

beenderen  ,  te  vooren  geflacht.  In-' 
aer-  dien  een  water-togt  doen ,  gebruiken 

fchepen  uitfchorfen ,  ieder  kan  vijftig 
man  voeren ,  die  ongelooflijk  fnel 
voort-  roeyen.  De  fterkfte  fpoeden 
voor  uit  met  groote  ftilheid.  Zoo 
meenig  man ,  vrouw  of  kind  in  haer 
handen  vervalt,  word  aenftonds  op 
de  roofters  boucans  gebraeden.  De 
dorpen  beftaen  uit  wooningen  ta 
chentig  en  honderd  treeden  lang,  wei- 

nige, die  naeft  aen  den  vyand leggen, 
zijn  met  pael-werk  tegen  een  aen- 
loop  verfterkt.  De  veldflaegen  gaen 

fiae-  zeer  yzelijk  toe.  Wanneer  malkander 
T  in  't  gezicht  krijgen ,  verheffen  weder- 

„  zij  ds  een  gehuil ,  niet  ongelijk  der 
wolven :  welk  hoe  fwaerder  verdub- 

belt word,  hoe  meer  en  meer  nade- 

ren. De  hoornen  en  fchinkeis  geven 
ondertuffchen  een  naec  geluit.  Zy 
flingeren  wederzijds  de  tanden  der 
vyanden ,  aen  fnoeren  gereegen  twee 
ellen  lang  om  den  hals  :  fchreeuwen, 

dat  d'een  den  ander  terftond  ten  fpijs 
verftrekken  zal.  De  pijlen ,  met  aller- 
ley  vederen  gepronkt ,  vliegen  by  dui- 
zende  door  de  lucht.  Een  gequetfte 
rukt  de  pijl  uit ,  in  welke  gelijk  een 

raefende  hond  bijt.  Met  d'houte 
knodfen  flaenze  d'herfenen  aen  fluk- 

ken.  't  Gevecht  duurt  doorgaens  et- 
telijkeuuren, eer  d'een  voor  d'ander 

het  veld  ruimt.  De  gevangene  gemeft 
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verftrekt  tot  fpijs  op  een  vroolijke 
maeltijd.  Na  dat  met  de  meenigte  ze-  ̂ reTd  ont 
_,__...  j        n.  °i         r     bael  niet  tl ven  uuren  gedanit  en  gezoopen  heeft, gevtmgt. 
word  by  drie  mannen  met  touwen, mn* 
gevlochten  uit  batten  der  boom  iuira, 
gebonden ,  en  door  het  dorp  geleid. 

De  gebondene  keert  't  aengezicht herwaerds  en  derwaerds,fnaeuwtde- 
fentoe:  hoort  gy,  ik  heb  uwe  vader  ge- 

geten :  en  wederom  tot  andere  :  uwe 
broeder  is  door  my  gebraeden  :  uwe  neef 
fmaekte  eertijds  lekker :  over  mijn  dood 
zal  genoegzaeme  wraek  genoomen  wor- 

den. Aldus  rondom  gevoert, Happen 
Wederzijds  af  die  den  gevangen  lei- 
de  ,  en  rukken  't  touw  ftijf  om  des zelfs  middel  toe  ,  zulx  noch  voor- 
waerds  noch  achterwaerds  wijken 
kan.  Thans  worden  den  gevangene, 
aen  voeten  en  handen  los,  iteenen  en 
pot-fcherven  toe  gereikt ,  en  hem  ge- 
zeid  :  neem  wraek  van  u  dood,  eer  gy 
Jlerft.  Gefwind  dient  hy  zich  van  het 
toe-gereikte  werp-  tuig ,  fmij  t  na  ieder dien  bereiken  kan,  en  als  de  fteenen 
ontbreeken  geoyt  zeer  verwoed  met 
aerde.  Eindelijk  komt  de  beul ,  vol  Hoeeen 
vederen  beftooken,  met  een  fwaere  *T?f' 
Knodze, en  vraegt :  hebtgynietfeeni-  gegeten 
ger  tijd  iemand  onjer  bloed-verwanten  word° 
opgegeten  f  Onverzaechd  antwoord 
de  gevangene:  Pache  tan  tan ,  aiouca, 
atoupave  :  dat  is,  Ik  ben  die  flerke ,  die 
veele  van  u  volk  doode  en  op-at :  en  leg- 

gen de  beide  d'handen  op  't  hoofd, 
roept  blij  del  ijk:  hoe  dapper  heb  ik  my 
in  zulk  werk  ge  draegen  i  Defcherp- 
reehter  fnaeuwt  hem  hierop  toe ,  en 

|  daerom  zult  gy  ook ,  van  my  gedood ',  tot 
!  fpijs  voor  defe  meenigte  vertrekken. 
De  gevangene  antwoord  ftoutmoe- 
dig  :  Wat  is  hier  aen-gelegen  ,  dewijl 
niet  ongevtrooken  zal 'Jlerven  ?  Terwijl 
fpreekt ,  word  hem  de  kop  meteen 
knodze  van  achteren  te  pletteren  ge- 
flaegen.Op  't  neder-geftortëlicchaem 

j  valt  fijn  vrouw,  (wantd'overwinnaer 
j  ontziet  hem  niet  de  gevangenen  in 
i  echt  te  verbinden  aen  fijn  fufter  of 

!  dochter)  en  beweent 't  lijk  met  ge- 
veinfde traenen,  alzoo onder d'eerfte 
haers  mans  gebraeden  vleefch  eet. 
Ondertuffchen  loopen  d'oude wijven 
toe  ,  en  broeyen  'tlicchaem  in  zie- 

dend water  ,  tot  de  huk  af-ftroopt. 
Xxx  3  De 



De  heer,  wien  de  gevangene  toequam, 
deelt  onder  fijn  gaften  met  groote 

vaerdigheid  't  fchoon-gemaektelijk. 
De  (tukken ,  opd'houteroofters^- 
cans  te  braeden  geleid ,  nemen  de  ou- 

de vrouwen  waer,  likken  't  afdruipen- 
de vet,  vermaenen  de  nevens-ftaen- 

de  jongelingen ,  om  meer  zulke  koft 
toe  te  brengen,  en  beftryken  met  het 

bloed  d'aengezichten  der  kinderen. 
Ten  laetften  vat  ieder  gafl  een  ftuk , 
en  knaeuwt  niet  zonder  wreed  ge- 

zicht 't  vleefch  ten  been  toe  af.  De 
beenderen  worden  tot  zeeg-teekenen 

De  Duivel  bewaert.  Doch  gelijk  de  Brafiliaenen 
elkander  ongenaedigquellen  ,  alzoo 
wordenze  infchelijx  gantfch  jammer- 

lijk door  de  duivel  (zy  noemen  hem 
Aygnan  en  Kaagerrei)  geplaegt.  De 
zichtbaere  getuige  loan  Leerïus  Bor- 
gonjon  verhaelt ,  hoe  hy haer  meenig- 
werf  zag  fweeten  van  benauwdheid, 
met  d'handen  kloppen  op  de  dyen, 
fchreeuwende  :  Mair  autourajJap,ace- 
querey,  Aygnan atoupave:óa.tis,mijnfot, 
mijn  makker ,  den  duivel  vrees  ik  voor 

quelt  de Brafiliae  • 
nen  onge  • nnedig. 

alle  ander  quaed.   Onder  verfcheide  Haer» 

ziekten  ,  welke  Brafil  onderhaevig  unhoe 

blijft,  trehpians  niet  min  befmettelijk  mg ' als  de  Spaenfche  pokken  ,ontftaende 

uitgeilheid :  'tgantfchelichaemftaet 
flijf van  puiflen,  grooter  dan  't  lid  van een  duim.    Anderzints  worden  de  aheok 

vreemdelingen  in  i?/vj///zeergequelt  Jee™1 met  zinkingen,  veroorzaektdoorde  Brafil 

koude  des  nachts  ;gelijk  ook  met  zee- 
re oogen ,  dieze  krijgen ,  wanneer  on- 

der den  blaeuwen  hemel  loopen  by 

zonnen-ondergang  of  in  den  vroegen 
dageraed.  De  klem  gaet  ook  alhier 
buiten  gemein  in  fwang:  welk  iemand 
diervoegen  fchielijk overvalt,  dathy 

binnen  weinig  tijd  neder-plotft ,  ver- 
ftijft   en    een  yzelijk  geluid  geeft. 

Zommige  beginnen  haeftig  te  kner- 
fen  op  de  tanden  :   de  mond  word 
fcheef  getrokken  en  toe-geklemt: 
d'afgang  ontfchiet  haer :  loopen  veel- 

tijds gevaer  van  te  flikken.  Behalven 
óe{e  quaeden  ,  vallen  taeye  fluimen 
uit  't  hoofd  en  'trugge-been  op  de 

leeden,  welke  de  zeenuwen  en  't  geel- 

feair 
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hair  verflrammen :  waer  by  komt  een 

koude  verltijving  van  aderen,  flag- 
aderen,'t  vleefch,  vlies  en  huid.  Doch 
geen  ziekte  verflint  of  queltin  Brafil 
meer  menfchen  als  de  roode  loop , 
water  zucht ,  't  drukken  ter  kamer- 

gang, 'troodmelefoen,  degal-ziek- 
te,  ontfteeking  der  aers-darm,  de 
wormen,maefelen  en  vuurigefchurfd 

vaer-  heid.  De  bejaerde  Brafiliaenen  zijn 
vraji-  doorgaens  ervaerene  kruid-kenners: 
\..mt.  zy  haelen  de  kruiden  fchrander  uit  de 

boffchaedjen :  en  eigenen  die  den 
kranke  van  binnen  en  buiten  voor- 

zichtig toe.  Byzonder  boven  alle 
menfchen  vvetenze  raed  tegen  vergif. 
By  de  genees-middelen ,  die  haer  van 
hand  tot  hand  zijn  overgelevert,  blij- 
venzehartnekkig:  willen  liever 't  le- 

ven dan  gevoelen  in  defen  af-ftaen : 
en zymifTchen  niet  altijd;  maerbe- 

toonen  menigwerf ,  datzc  d'artzeny 
beter  vatten  ,  als  d'Europifche  wond- 
heelers.  Degeleerde  Guilielmus  Pifo 

getuigt ,  hoe  hy  in  't  leger ,  welk  graef 
Maurïts  op  den  Brafilfchen  boode.m 
tegen  de  Portugeefen  te  veld  bragt , 
meenigwerf  gezien  heeft :  dat  de  Bra- 

filiaenen haer  gequetften  met  verfche 
gommen  en  heelende  fmout  gelukkig 
genaefen  :  daer  de  Nederlandfche 
baerd-fcheerders  den  verwonde  ar- 

men en  beenen  af  zetten.  Pifo  voegt 
hier  by ,  dat  hy  zelf  in  de  gaft-huifen 
te  vergeefs  den  konft  van  Hippocrates 
en  Galenus  omtrend  zommige  gefwel- 
len  en  kankers  tewerkleide,  welke 

de  Brafiliaenen  met  enkel  zap  van  ta- 
bak herftelden :  ja  zy  genaefen  op 

flaen.de  voet  door  vochtigheid  ,  uit 
de  verfche  wortel  iaborandi  geperft, 

ingegooten  den  ziel-toogende  ,  en 
bereeds  by  alle  Europifche  artzen  ver- 
laeten :  weshalven  niet  ongaerne  toe- 

liet, datze  omtrend  kranken  en  ge- 
queften  zich  nevens  hem  lieten  vin- 

vhge-  den.  Vordersverfcheelen  de  ziekten 

in  America  zeer  veel  van  d'Europifche , 
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niet  alleen  ten  opzicht  derkenteike- 
nen  ;  maer  ook  van  genefing.  Wan- 

neer de  ziekte  niet  luiftertna  de  toe- 

gepafte  genees-middelen,  ontbied 
een  huis  vader  of  moeder  degebuu- 
ren  :  ten  einde  een  hulp  middel ,  vol- 

gens plicht  van  fclvuldige  liefde,  aen- 

wijf^n,  indien  raed  weten  voor 't  te- 
genwoordige quaed.  Dufdaenige  ge- 

woonte greep  ook  eertijds  itand  on- 
der de  oude  Grieken.  Zyonderhou- 

den  vorders  een  zeer  naeuwe  eet- re- 

gel en  zorge ,  om  den  zieken  te  be- 
waeren  voor  de  zonne-ftraelen  en 

land-wind  des  nachts.  Wegens  ie- 
mands krankte  houd  't  gewoonelijk 

danfen  en  zingen  niet  op.  Maer  in-  njnmm,» 

dienfterft,  byzonder  een  huis-vader,  dedood-u*» 
huilen  over  hem  gelijk  wolven :  met  Tam  f' 
een  beevende  flemme  roept  d'een 
den  ander  toe  \  dieflerke  man  is  over- 

heden, die  zoo  veel  gevangenen  tot  een 
lekkere  maeltijd  en  weer-  wraek  na  huis 

Jleepte.  0  wat  een  ge  [winde  jager  en  ver- 

Jlandige  vïffcher  heeft  't  leven  afgeleid! 
Wy  zullen  hem  niet  wederom  zien ,  dan 
als  onfe  zielen  rerhuifen  achter  et hooge 

hergen ,  daer  de  man-hafte  voor-oude- 
ren ,  aen  reyen  gefchaert ,  huppelen. 
't  Vrouw- volk ,  elkander  omhelfende, 

maekt  't  grootft  gebaer.  Dit  duurt  fes 
volle  uuren  ,  wanneer  't  lijk  in  een 
graf,  niet  ongelijk  een  wijn-pijp,  op 
fijn  voeten  gezet  word  ,  en  nevens 

't  lijk  een  veder-cieraed  en  't  geen 
waer  by  de  levende  meelt  vermaek 

fchepte.  Maer  nevens 't  graf  plaetfen 
de  naefte  bloed-vrienden  vaten  met 
meel,  vifch ,  vleefch  en  de  drank 

cauou-in :  ten  einde  de  duivel  Jygnan 
door  dufdaenige  oflèrhande  ver- 

zoent, 't  lijk  niet  weg  (leepe.  Doch 
wanneer  verhuifen ,  bedekkenze  het 

graf  met  't  kruid  pindo.  Defe  ge- 
woonte evenwel  grijpt  geen  ftand 

onder  alle  Brafiliaenen  ;  want  zom- 
mige eeten  haer  afgefturvene  mae- 

genop. 

èegrasve' 
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Wonder- baerlijke 

togt  van 
"FrancijcHs 

Orellana, 

i 

En  Maragnan,  'tnoordelijk- 
fle   deel   van   Bra/il,  floot 

Guaïana ,  anderzints  ook  ge- 
memt  de  Wilde- kujl ,  bequa- 

verdeeimg  meiijk  verdeelt  in  de  landfchappen 
vanGwia-  befpoelt  door  de  rievier  d 'Amazones  , 

en  die  leggen  tufTchen  d' 'Amazones  en 
Orinoque,  als  ook  Orinoque  zelf.  De 
groote  ftroom  Amazones ,  (zommige 
noeraenze  Toho,  Topoi  en  Tapera)  is 

eerft  ontdekt  op  'tjaer  vijftien  hon- 
derd en  veertig  door  Francifcus  Orella- 

na.  Defe,  met  Gonzalvus  Pizarrus  uit 

Quito  gereifl ,  ten  einde  't  geweftü*»- 
dirumarca  vonden :  (alwaer  d'inboor- 
lingen,voIgensbericht  van  een  vreem 
de  gevangene  4wericaen ,  met  goude 
plaetengewaepent  gingen)  geraekte 
na  veel  zukkelingsaen  de  rievier  Ma- 
ranon.    Alhier  bouwde  Pizarrus  een 

bergantyn,  in  welk  de  zieken  en  pak- 

kaedje  gefcheept  wierd ,  onder  't ge- 
zaeh  van  Orellana ,  gelaft  om  leeftocht 

op  te  zoeken,  waer  aen  't  leger,  te 
land  volgende  ,  groot  gebrek  leed. 
Orellana  dreef  binnen  weinig  dagen 
met  de  geweldige  ftroom  zoo  verre 
af :  dat  in  geen  jaer  kans  zag  wederom 
op  te  komen :  had  dagelijx  te  ftrijden 
tegen  dlndiaenen ,  die  in  kleine  fchuit- 
jens  ftoutmoedig  na  boord  voeren. 
Eindelijk  vermeefterde  hy  een  vlek 
lanx  den  oever,  alwaer  levens-mid- 

delen, eeniggoudenkleinoodjenbe- 
quam :  liep  zedert  groot  gevaer  we- 

gens een  rievier,  die  met  yfelijkge- 
druifch  ftorte  in  't  vaer- water  't  welk 
hy  bevoer :  ontmoete  vorders  in  twee 
honderd  mijlen  noch  menfchen  noch 

wooningen.  Thans  in  een  dorpuit- 
geftapt ,  wierd  door  de  dorp-voochd 
begiftigt  met   fchildpadden  ,  pape- 
gaeyen  ,  patryfen ,    vifch  en  andere 
leef  togt:  engewaerfchouwtvoorde 
ftrijdbaere  vrouwen  d' Amazones ,  die 
fy  Comapuyara  noemde.    Tachentig 
mijl  afgedreeven  zonder  tegenftand, 
ontmoete  zeer  fteile  en  woefte  ber- 

gen ter  weder-zijds  van  d'oever :  zulx 
nergens  gelegendheid  was,  om  aen 

land  eenige  ververfching  te  haelen. 
Gevordert  tot 't  bevolkte  landfchap 
Machiparo    leed    vinnige   aenftood 
twee  volle  dagen  en  nachten ;  want 
zoo  lang  vervolgde  hem  in  ettelijke 
canooen  de  cacique  Aomagua.  Na  dat 
een  vlek  had  overvallen  ,    uit  welk 
verfcheide  gebaende    wegen   land- 
waerd  liepen  ,  ontmoete  een  rievier 
wiens  mond  drie  eilanden  vertoon- 

de :  defe  ontfïng  de  benaeming  de  la 
Trinidad ,  befproeyende  eenvrucht- 
baere  kuft.    Veel  kleine  fchuitjens 
hielden  geduurig  in  fijn  vaer-water. 
Weinig  beneden  Trinidadhg  een  dorp 
en  lult  huis ,  alwaer  Orellana  veel  leef- 
togt,  zilver, goud enaerdwerk, kon- 

dig verglaeft  en  gefchildert ,  roofde; 
doch  vond  fwaerigheid  om  lanx  de 
eflène  wegen  landwaerd  te  trekken, 
alzoo  het  over  al  vol  volk  grimmelde. 
Honderd  mijl  afgezakt  ,  quam  aen 

'tgeweft ,  gehoorig onder  de  heer  Pa- 
guana,  die  hem  vriendelijk  onthael- 
de,  en  begiftigde  met  fchaepen  niet 
ongelijk  de  Peruaenfche ,  en  allerley 
aengenaeme  vruchten,  welke 't  land 
overvloedig   voort   brengt.   Zedert 
ontdekte  hy  ter  flinker-hand  een  rie- 

vier, die  fijn  pek-fwart  water  met  zoo- 

daenig  geweld  in  d' andere   rievier 
wierp ,  dat  defe  een  bruine  ftreep  be- 

hield twintig  mijlen  lang.  Hy  bezich- 
tigde ettelijke  dorpen  ,  en  vond  ten 

laetften  de  ftroom  zoo  breed ,  dat  van 

d'eene  oever  geenzints  den  andere 
konde  over  zien :  nam  alhier  een  dorp 
in,  zonder  tegenftand:  alzoo  binnen 
de  hutten  niet  als  vrouw-volk  was; 
doch  de  mannen  quamen  tegen  den 

avond  t'huis.  Nevens  een  groot  vlek- 
ke  ftonden  zeven  hoofden  op  ftae- 
ken:  waerom  't  landfchap  de  benae- 

ming de  las  Picotas  kreeg.  Hier  gingen 
ettelijke  Wegen  met  fteenen  beleid,en 
wederzijds  met  geboomt  in  goede 
orde  bepoot, landwaerd.  Weinig  be- 

neden  Picoias  uitgeftapt  ,  voorzag 
zich  van  maiz,  fchiid-padden ,  gan- 

kn  en  papegaeyen :  nam  aen  een  ei- 

lande- 

rs -fm 

rievier. 
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landeken  een  Americaenfch  wijf  ge- 
vangen.   Dit  fchrander  genoeg ,  wilt 

bericht  te  doen  :  hoe  Orellana  was  on- 

der 't  gebied  der  Amazones,  en  binnens 
land  een  volk  den  Spanjaerden  niet 
ongelijk  woonde,  onder  welk  twee 
witte  vrouwen  van  beneden  de  rie- 

vierop,  door  een  heer  derwaerdsop- 
gebragt  ,  verkeerden.    Hy  liet  niet 
u7einig  dorpen  aen  weder  -  zijds  der 
oevers  leggen.  Ten  laetften  aen  een 
vlek  geland ,  vond  aldaer  overvloedig 
haver ,  drank  uit  haver  gekookt ,  ko- 
toene-ly vvaeten ,  een  kerksken  ron- 

dom met  wapenen  behangen  en  twee 
biflchoppelijke  myters   veel-vervig 
geweeven.  Voor  een  uithoek ,  diep 
in  de  rievier  fteekende ,  gingzulk een 
harde  ftroom  ,  dat  hy  niet  konde 
landen.  Op  d' uithoek  flonden  ver- 
fcheideaenzienelijke  gebouwen,  en 
witte  wijven  groot  van  licchaem  met 
lang  hairdie  de  mannen  moedig  ten 
ftrijd  aenvoerden.   Ter  oorzaek  op 
fant  lans  dag   't  geweft    ontdekte , 
(welk  zich  anderhalf  honderd  mijl 
lanxde  oevers  metgebergt  vol  eiken 
en  fchoone  jagt  of  vlakke  velden 
dicht  bewoond  uit-flrekte)  noemde 

Ider   het  provincie  de  Jan  luan.   Ontmoete 
■oms-  eindelijk  verfchcideeilandem'tgroot- 

fte  bereikte  vijftig  mijl  lengte  :  alle 
hoog ,  luftig  en  vol  volks  :  welk  in 
fchuitjens(byhaergenoemt/>irdg#tfj) 
de  Spanjaerden  moedig  bevocht;  doch 
defe  kreegen  een  lndiaen  binnen  een 
bofch  gevangen ,  en  zoo  veel  bericht 

uit  hem  wegens  d 'Amazones  :  dat  ze 
bezaten   fleene  huifen,  bemuurde 
fteeden,  veel  zilver  en  goud,  en  vier 
prachtige  tempels,  met  goudeplae- 
ten  gedekt  en  aen  de  zonne  toege- 

wijd.   Doch  Orellana  zeilde  vorders 

honderd  mijlen  ,  lanx  een  kuft  ge- 

hoorig  onder  d'heer  Caripuna  ,  vol- 
gens getuigenis  der  gevangene.  d'In- 

woonders  fchooten  allerwegen  ver- 
giftige pijlen.  Men  wende  de  fleven 

door  verfcheide  eilanden :  voer  niet 

buiten 't  gezicht  des  landsin  debogt 
Paria,cn  geraekte  den  elfde  der  herfft - 
maenddesjaers  vijftien  honderdeen 

en  veertig  voor 't  eiland  Cuhagua  ten 
anker,  na  dat  achtien  honderd  mijl 

.    was  afgeleid.  Orellana  deed  bericht 
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fijns  weder- vaerens  aen  'tSpaenfchera^^ 
hof,  en  een  verzoek,  om  't  hoogde  w"°*- 
bewind  over  'tlandfchap  der  Amazo-  ZrTZer- 
nes.  Hy  verkreeg  na  lang  aen-hou- *'*• 
den  't  verzochte.  Voor  Lucar  zeïlge- 
gaen  vertoefde  op 'teiland  Teneriffe 
met  drie  fchepen  en  vijfhonderd  kop- 

pen drie  maenden  ,  en  twee  maen- 

den  op  d'uithoek  Verde.  Van  Tene- 
riffe  verliepen  veele  ,  en  acht  en  ne- 

gentig vonden  haer  graf- fteeden  aen 
de  gezeide  uithoek :  alvvaer  ook  vijf- 

tig kranken  leggen  liet.  Na  Brafil 
over-geflooken  ,  zoude  wegens  lang- 
wyiige  tegen-wind  ,  van  dorft  ver- 
fmacht  zijn  ,  indien  niet  de  ftort- 
vlaegen  ververfching  toe-bragten. 
Een  der  drie  fchepen  #  voerende  ze- 

ventig zielen  en  elf  paerden ,  isnooit 
te  voorfchijn  gekomen.  De  twee 
overige  liepen  onder  JBaxesdefanRo- 
que  en  voorts  honderd  mijl  boven 
Maragnon  ten  noorden  :  alwaer  diep 
inzeeverfch  water  vonden.  Orellana 

hield  in  't  verfche  water ,  en  geraekte tuffchen  twee  eilanden  binnen  de 
rievier  de  las  Amazones.  Aen  defe  ei- 

landen verkreeg  hy  by  mangeling 
ïeef-tocht  :  zette  de  rievier  honderd 
mijl  op  :  liep  ten  anker  nevens  wei- 

nige hutten,  van  weinig  voorraed 
voorzien.  Alhier  wierden  drie  maen- 

den zoek  gebragt ,  om  een  jagt  te 
timmeren,  uit  een  der  fchepen  welk 
hy  floopte.  Middelerwijl  frierven 
zeven  en  vijftig  boots -gezellen. 
Twintig  mijl  hoogeraen-gezeilt,  ver- 

loor het  laetfte  fchip.  Men  was 
bezig  ,  om  uit  het  wrak  een  bark 
toe  te  (lellen  :  terwijl  Orellana  met 

'tjagt  dartig  dagen  wuchteloos  zocht na  de  voornaeme  arm  der  ftroom 
Amazones.  De  bark  vol  timmert  bin- 

nen darde-half  maend,  vond  boven 
d' eilanden  Marrihuique  en  £#/7ta« 
drie  fwaere  ftroomen  gevallen  in  de 
Amazones  ,  welke  aldaer  twaelf  mijl 
breed  was  ;  doch  alzoo  te  fwak 
van  volk  alles  gebrek  had  ,  fmeet 
over  ftaeg  na  het  vruchtbaer  land 
Comao  ,  alwaer  honderd  Spanjaerden 

zich  ter  neder-floegen.  d' Overige 
zakten  met  de  bark  af,  om  Orella- 

na op  te  zoeken :  welken  verfton- 
den ,  volgens  bericht  van  fijn  huis- 

Y  y  y  vrouw, 
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vrouw ,  uit  hartzeer  geftor ven  te  zijn. 

De  Nederlanders  en  Engelfche ,  die.ze- 

dert  de  Spaenjaerden  't  werk  ftaekten, herwaerds  voeren ,  fchrijven  den 
mond  van  de  rievier  Amazones  een 

wijdte  toe  van  vijftig  of  feftig  mijl, 

welk  zoo  geweldig  fijn  water  in  de 
Noorder Oceaen  uit- werpt;  dat  het  tot 

dartig  mijl  haer  verfcheid  in  zee  be- 
houd, volgens  d'oog-getuige  hopman 

Harcourt.  De  weft-hoek^cf ,  by  de 
Nederlanders  de  Noord- kaep  genaemt, 
heeft  een  groote  vlakte,  welke  diep 
zeewaerd  fteekt.  Voorts  ter  zijden  af 

meelt  noord  weftelijk  vallen  deftroo- 
men  Taponaowyny,  Arowary,*Arykary, 

Cajfepouri  en  Wiapoca  in  d' Oceaen. 
Zommigebefproeyen  groote  wilder- 
nifTenvolgeboomt,  andere,  vlieten 

tufTchen  lullige  landouwen.  Tachen- 
sterkenop  tjg  mjjj  je rievier  Amazones  opwaerds 

neldooTde  hebben  de  Vliffingers  op  Cogemine  een 
vnjjingers  fma[  eiland,  twintig  mijl  lang,  en 

door  een  kreek  van  d' oever  gefchei- 
den  de  fterkte  Najfouw  gedicht ,  en 
een  tweede  genaemt  Oranje  zeven 
mijlen  laeger  :  uit  welke  vaftigheden 

handel  drijven  met  d'ingezeetenen 
Arowaccas  en  aApehous ,  tegen  eenige 

Europifche  fnuifteryen  verruilende 
kotoen,  tabak,  zuiker,  gommen  en 

verfcheide  verven,  d' Engelfche  zee- 
voochd  Walther  Ralegh  vaerdigde ,  op 

'tjaer  vijftien  honderd  vijf  en  negen- 
tig, uit  Wiapoco  den  hopman  Fisher 

af  na  Leonard  Ragapo ,  in  Engeland  ge- 
doopt voor  eenige  jaeren.  Ragapo  be 

heerfchte  't  landfchap  Cooshebery ,  ge- 
legen tufTchen  de  rievieren  Amazones 

en  Wiapoco;  ontfing  Fisher  beefdelijk, 

en  geleide  hem  vijftig  mijl  ten  zui- 
den landwaerd  tot  den  berg  cowoh : 

wiens  top ,  in  een  diepe  poel ,  de  fmae- 
kelijkfte  vifch  ,  en  rondom  de  poel 
het  glinfterende  gefteente  topaefen 

heeft.  Ralegh  liet  zich  aen  de  topae- 
fen te  meer  geleegen  zijn ,  dewijl  de 

zelve  grond  in  Oojl- Indien  de  dia- 
manten verbergt ,  alwaer  de  topae- 

Ltndfchtp  fen  gevonden  worden,  't  Landfchap cooshebery.  Coosheiery  vordei:S  rijft  met  vermae- 
kelijke  heuvelen ;  doch  beftaet  meeft 
uitfchoone  velden  en  bofïchaedjen. 
In  den  inham  Wiapoco  looft  zich  de 
rievier  Arocawo ,  en  waetert  tegelijk 

e     Boek: 
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met  de  flroom  Wiapoco  tufTchen 

d' hoofden  Oranje  en  Comarihoo'mde Noorder  -  Oceaen  uit.  De  meefte  rie- 

vieren van  Guiana  leggen  vol  eilande- 
kens ,en  konnen  niet  hoog  opwaerds 

bevaeren  worden,  wegens  de fwaere 
water -vallen.  De  Tayos ,  lanx  de  ge- 

noemde ftroomen woonachtig,  zijn 

goedaerdig,  engaennaekt.  Zy  van- 
gen vifch  op  eenzonderlijke  manier: 

werpen  Hechts,  't  (lerk-rickende  hout 
ayauw  m  't  water  ,  waer  door  de  vif- 
fchendiervoegenbekaeyen,  dat  met 

d' hand  gegreepen  worden.  De  be- 
kende Americaenfche  wortel  cajfa-vi 

verflrekt  haer  voor  brood ,  gebakken 
tot  ronde  koeken  op  heete  fteenen, 
Uit  defe  koeken  bereidenze  den 

drank  perrinoe  ,  welk  eenigzints 
fmaekt  na  oud  bier.  De  toe-bereiding 
word  verricht  by  oude  wijven  en 
fnotterige  kinderen,  die  de  cajfavi 

knaeuwende  quijlen  ,  en 't  qui^jl  in  een 
vat  vol  water  uit-fpouwen-  Dit  men- 

gel-moes  blijft  eenige  tijd  ftil  ftaen: 
eindelijk  word  het  door  een  zeef  ge- 

gooten ,  en  aen  't  giften  geholpen  met 
patatas  -  wortelen.  Geen  ongediert 
quelt  haer  meer  als  de  kleine  vlooy en 
mguas  ,  in -kruipende  tufTchen  de 
naegelen  en  fweet-gaten.  Op  dé  zee- 
kuft  vallen  veel  fchild-padden^  wel- 

ker vleefch  fmaekelijk  is ;  doch  fwaer 
om  te  verteeren.  Schaepen  hebben 
hier  gantfch  geen  tier  ,  noch  ook 
d'hoorn-beeften.  Daerentegen  zou- 

den de  verkens  buiten  gemein  voort- 
zetten ,  indien  de  vleder-muifen  haer 

des  nachts  niet  veel-tijds  de  tee- 

pels afbeeten.  Doch  de  rievier  Wia- 
poco heeft  verfchiede  zorgelijke  wa- 

ter -  ftortingen  ,  de  een  hooger  als 

d'  ander.  Weinig  boven  d'eerfte  ftor- 
ting  valt  de  ftroom  Arvoy  in  Wiapoco. 

Drie  dag-reifens  weftwaerd  woo- 
nen  de  Marashevoaccas ,  welker  ooren 
tot  over  de  fchouders  fungeren.  Zy 
eeren  binnen  een  geheiligd  huis  een 

beeld  voor  haer  God.  't  Beeld  ver- toont een  man ,  wiens  hielen  tegen 

d'aerde  leggen ,  d'  elleboogen  ruften- 
de op  de  knien  ,  de  handen  en 

'taengezicht  met  een  wijd-gaepende 
mond  hemelwaerd  gekeert.  Ten 
nood-weften  van  wiapoca  rijft  de  berg 
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Gomeriho',   welkers  grond  gelukkig)  verheffen,    't  Woud  bewoond  ,  ge-c™»«i voed  tabak,  maïz,  cottoen-boomen    lijk  ook  de  vatte  kuft  ,  by  £araïbes.  hlier™de*- 
en  wijngaerden.    Aen  de  zelve  kant    welker  overfte  Arrawicary  voor  eenil 
loopt  de  kreek  Wainary   vol  verfch    ge  jaeren  den  Nederlanders   groote 
water,  een  dag-reislandwaerd  ten  we- f  vriendfchap  bewees.  Zy  onderhou- 

tpoca- 

ften.  Een  hoog  gebergt  bequaem  voor 
tabak  en  zuiker-riet  ftrekt  zich  van 

degezeide  kreek  na  de  rievier  Apur- 
waca.   De  Wiapocaries  bevvoonen  al 

hier  een  uit-geftrekte  landflreek.Ten    minfte  krenking  van  kuisheid  d'  her- 
noord-weften  van  Wiapoco  vloeyt 

Apenvacque ,  wiens  gebergt  Brafilien- 
hout  en  wilde  kaneel  draegt  lanx  d'oe- 
vers.  De  ftroom  zelf  neemt  haer  oor- 
fprong  uit  een  ruim  meir ,  welker 
midden  een  hoekig  eiland  vertoont. 

rrytté-  -pen  zuid-ooften  van  't  meir  woo- 
nen  d Harrytiahans.  Volgen  voorts 
in  orde  de  rievieren  Cauwo ,  Wia  en  ca- 

\vöik.Jani-  Lanx  d'eerfte  onthielden  haer , 
op  't  jaer  vijftien  honderd  fes  en  ne- 

gentig, volgens  Laurens  Keymis.de  laos, 
door  de  Spanjaerden  uit  Moruga  ver- 

jaegt.  Zy  bezaeten  eenijds'tgrcotfte 
gedeelte  in  Guaiana:  en  onderfchei- 
den  haer  zelf  van  andere  volkeren 

door  afbeeldfels ,  geprikt  in  hetaen- 
gezicht  met  de  tand  eens  beeft,  den 

ghS*.  rat  niet  ongelijk..  Doch  tegenwoordig 

zedert  't  vertrek  der  laos  ,  leid  't  ge- 
wed alhier  onbevolkt.  Wia,  diepuit 

't  hooge  land  ge  vloeyt ,  heeft  een  wy- 
de  mond ,  en  onder  ettelijke  eilande- 

kens een  bequame  reede.  't  Grootfte 
Gowateri ,  bewoont  by  de  shehaïos ,  is 

den  geen  vafte  voet  van  land  beitier 
overfpel  en  dood  flag  ftraffènze  met 
de  dood  :  zijn  zeer  min-yverio  on- 

tren d  haer  vrouwen  :  welke  om  de 

fenen    worden  ingeflaegen  :   ieders 
aenzien  beftaec  in   't  grootfte  getal 
van  wijven:  d'oudfte  onder  defe  doen 
alle  huis  -  werk.  De  Caraïhes  worden 
gehouden  voor  d'eerfte  inwoonders 
van  dit  gewed  ;  want  de  laos  ,  Sap- 
paios  ,    Aroivaccas  en  Paragotos  -zijn 
door  de  Span  jaer  den  herwaerds  ver- 
jaegt  uit  Trinidad  of  Orinoque.     De 

Wilde  Cara'ibes  woonen  dieper  land-  m!^c&- 
waerd ,  en  vallen  zomwijl  zeer  ver-  r*lbt* woed  d'andere  op  het  lijf.  Doch  ze- 

dert  de  Nederlanders  haer  van   ge- 
weer voor-zaegen  ,  Jijdenze   zoo. 

veel  overlaft  niet  van  de  wilde.    Na 
Macavia  volgt  de  rievier  Caurora  zeer 
eng,  doch  diep:  en  voorts  de  ilroo- 
men  Manamanary  ,  Sinamary  ,  Cuna- 
nama  ,  Juraca  ,  Mawary  ,  Amana  en 
Marawyny  vol  eilanden  ,    en  in  de 
mond  vier  mijlen  breed.    Lanx  de 

oever   waffchen  kleine  boomkens,  Wm^*- 
welker  blaederen  verwelken  ,   zoo  £f  ̂  
haeft  een  menfeh  dezelve  aenraekt; 
doch  bekomen  wederom  tot  haer 

lijf-tochtig  ,  wegens  overvloed  van  eerfte  ftant ,  na  een  half  uur.  Vor- 
gevoogelt,  vifch,  fmaekelijke  vruch-  ders  vloeyen  de  ftroomen  Sorrenam, 
ten  ,  wilde  verkens  en  ander  wild.  Sorrenamme  ,  Copanama  ,  Marateka 
De  Triangel- eilanden  weftelijkerafge- 1  en  Curetyni.  Aen  Curetyni  hebben legen  zijn  infchelijxvruchtbaer;  doch  j  de  Nederlanders ,  uit  kracht  van  een 

chten, 
geenzints  te  vergelijken  met  Gowa- 

teri. Zoo  verre  de  kuft  alhier  met 

gebergt  rijft ,  draegtze  Brafilien  hout: 
delaeger  grond  brengt  voort  kotoen, 
peper,  zijde,  balzem  en  de  wortelen 
wiapajfa  ,  fmaekende  na  gember,  en 

gunft-brief  by  d'Aigemeine  Staeten 
verleent ,  voor  eenige  jaeren  han- 

del gedreven.  Vervolgens  loofen 
in  d'Oceaen  Berhice  ,  Apary ,  Mayca- 
wini ,  Mabeyca  ,  Mirara  en  Ejjekehe , 

welkers  uit  -  waetering  en  fontein 
zonderling  goed  tegen  buik-loop  en    twintig  dag-reifens  van  malkander 
hoofd-pijn.  Voor  de  mond  van  Ca- 

jani  doed  haer  hoog  op  't  eiland  Mat- 
toory ,  omringt  door  de  minder  eilan- 

dekens Sannawony ,  Epenefari ,  Epone- 

regemem  en  't  Verloor  en  Kind.  Tuilen 
de  rievieren  Cajani  en  Macaria  ont- 

moetmen  'tlaege  eiland  Muceumhro. 
uit  wiens  midden  twee  bergen  zich 

afgelegen  zijn  :  alwaar  een  groote 
meir  ,  (de  laos  noemen  het  Ropono- 
wini;  doch  de £araïhen  Parime)  zich 

wijd  en  zijd  uit- breid:  op  de  noorder 
oeyer  vertoont  haer  de  ftad  Manoa. 
hanxEffèheke  valtfehoon  letter  hout, 
de  verve  orellana  en  veel  cajfavi.  In 
de  mond  der  ftroom  leid  'teiland 

Yyy  2,  Ottoma, 



waerdig. 

££,0  Derde 

Ottoma.  Eindelijk  ontmoet  men ,  tuf- 
fchen  Ejfebeke  en  de  geweldige  rievier 

Orinoque  ,  de  minder  vloeden  Iwapoi, 
Pauroma,  Wayni  Mor  ugo. ,  Ammacoura 

en  Paryma ;  voor  parima  worden  ette- 
lijke naemeloofe  eilanden  gezien. 

Togt  van  Chrifloffel  Colonus,oj?  fij n  derde  togt  na 
cdonus:  v/eft-lndien ,  ontdekte  Jc  groot  eiland 

Trinidad :  alwaer  voor  de  mond  der 

bogt  Vallena  ,  nevens  't  fchip  gevoert 
by  Alonfo  de  Oieda,  groot  gevaer  liep 

door  de  ravelingen ,  die  de  groote  rie- 
vier Tuyapar ,  anders  ook  Orinoque  ge- 

heeten  uit 't  hooge  land  Paria,  met 
yzelijkgeweldinzeegevallen,maekt: 
waerom  hy  de  gezeide  mond  noem 
deboccadelDrago.  Zulx  Colonus ,  op 

'tjaer  vijftien  honderd  negen  en  ne- 
gentig ,  voor  Americus  Vefputius  de 

vafte  Americaenfche  kuil  benoorde 

Guaiana  gevonden  heeft  ,  tot  d'uit- 
van  ordas  hoek  de  la  Vela  toe.Diego  d'Ordas  wen- 
"fjjffh"  de  herwaerds  drie  zeilen  ,  met  vier 

honderd  Cafliliaenen  bemant:  kreeg 

voor  Guaiana  vier  Caraïben  'm  een  ca- 
noe gevangen ,  en  van  haer  een  efma- 
raud,  bereikende  de  groote  vaneen 

hand  ,  op  'tjaer  vijfden  honderd  een 
endartig.  De  gevangenen  deeden  be- 

richt, hoe  opwaerds  de  rievier  een 
klip  flond ,  beftaende  uit  zoodaenige 
gefteenten,  en  een  berg,  aen  welker 
hooge  boomen  wierook  groeyde.  De 

geweldige  tegen-flroom  en  gevaerlij- 
ke  ravelingen  beletten  Ordas  op  te 
zeilen.  Afgeührikt  door  verlies  van 

een  fchip ,  liep  lanx  de  wal  na  Paria  en 
overviel  de  fterkte  ,  welke  Antonio 
Sedenno  bevelhebber  van  Trinidad  2X- 

daer  had  opgeworpen  ,  en  toever- 
trouwt aen  luan  Goncales.  Ordas  wen- 

de voor,  hoe  Sedenno  tegen  's  kaifars 
orde  en  buiten  de  paelen  desgebieds 
onder  hem  gehoorig ,  de  vaftigheid 

maekte :  behalven  dat  hy  d'ingezee- 
tenentotflaeverny  vervoerde.  Mar- 
tyn  lannezTafur  bleef  binnen  de  ver- 
oo  verde  fterkte ,  door  laft  van  Ordas: 
die  ondertufTchen  deriever  Orinoque 

opvoer,  niet  zonder  drukkende  on- 
geleegendheden  :  alzoo  de  levens- 

middelen fchaerfch  toe-reikten  ,  en 
de  (tekende  moskieten  des  daegs  en 
de  bytende  vleder-muifen  in  de  nacht 

't  volkon  -ophoudelijk  quelden.  Ein- 

B  o  e  k: 

delijk  gevordert  tot  een  vlek ,  waer 

over  Vtapari  't  hoogde  gezach  voer- 
de ,  wierd  van  hem  vriendelijk  ont- 

haèlt:  weshalven  Ordas  aldaer  over- 
winterde in  weer-wil ,  van  fijn  vloote- 

lingen  ,  die  liever  landwaerd  wilden 
trekken,  om  elders  zich  neder  te 

flaen.  Zoo  haeftdereegen-maenden 
ten  einde  liepen,  zette  Ordas  weder- 

om den  rievier  Orinoque  ongelukkig 

op;  want  fijn  fchip  (tiet  tegen  een 
droogte  aen  (tukken :  zulx  hy  ge- 
noodzaekt  was  met  twee  honderd 

voet-knechten  en  veertig  ruiters  den 

oever  te  volgen.  Vijftig  dagen  zuk- 
kelde  Ordas ,  alles  gebrek  hebbende : 

ontmoete  geen  menfchen ,  als  weini- 
ge vifTchers,  niet  min  arm  dan  wild: 

er»  ftuite  eindelijk  voor  een  onbeken- 

de rievier ,  die  in  d 'Orinoque  viel.  De 
Guaianfche  gidze ,  welke  Ordas  wierd 
toegevoegt  door  Viapari  ,  ried  hem 
den  oever  der  nieuwe  rievier  te  vol- 

gen: alzoo  leide  na  een  volk  wel  ge- 
kleed en  rijk.  Maer  Oivlas  hield  fijn 

voorige  (treek  lanx  d'Orinoque,  tot daer  de  itroom  over  hooge  klippen 

neder-ftort,  en  zulk  een  geweldige 

kabbeling  maekt:  dat't  vaertuigvan 
Ordas ,  welk  hem  geduurig  op  zijde 

hield ,  onmoogelijk  vorder  kondege- 
raeken.  Twee  honderd  mijl  had  nu 
achter  zich ,  wanneer  benoodzaekt 

wierd  wegens  de  gezeide  water  val 
fcheep  te  (tappen,  en  af  te  zakken. 
Sijn  volk ,  afgefchrikt  door  de  moeye- 
lijke  en  gevaerlijke  togt ,  verliet  hem 

op  't  eiland  Cubagua :  weshalven  over 
Hifpaniola  na  Spanje  keert ,  alwaer  eer- 

lang door  hartzeer  af -lijvig  wierd- Dit 
ongeval  (chtïkteHieronimo  Ortalgeen- 
zints  af,  om  't  werk  te  hervatten,daer 
't  Ordas  liet  fteeken .  In  't  jaer  vijftien 
honderd  drie  en  dartig,  ging  hy  voor 

fan  Lucas  zeil  na  de  fterkte ,  die  Ordas 

ontweldigt  had  den  flot-voogd  luan 
Goncales.  Van  hier  fteekt  Ortal  over 

op  Cubagua :  om  een  gedeelte  van  fijn 
volk ,  aldaer  verzeilt ,  af  te  haelen:  en 
fchikte  den  luitenant  Alonfo  Herrera 

met  vijf  jagten,  voerende  tweehon- 
derd man ,  tot  de  togt ,  dien  Ordas  ten 

halven  liet  fteeken.  //m-mzgeraekte  mriM 
voor  Ordas  -  water- ftorting ,  en  ont-  Jf*^f/, 
laede  hier  fijn  jagten ,  welke  hy  dicht  rera. 

onder 
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onder  den  oevet  door  de  Üortingbo- .  fcherpe  klippen,  over  welke  de  vloed, 
ven  de  klippen  geweldiger  hand  trok.  met  geweldige  drift ,  verfcheide  ei- 
Vlakke  velden  zonder  menfchen  ver-  j  landekens  beipoelt.  Een  gantfch  jaer 
fpreiden  zich  tot  de  mond  der  rievier  I  bragt  hy  zoek,  eer  aen  d'uiterfte 
Meta  :  alvvaerhy  't  vaertuig  verberg-  |  grenzen  van  Amapaia  gwackte:  ver- 
de,  en  ten  Jaetften  met  groote  moe-  (loor  te  water  verfcheide  barken  ,  te 

yelijkheid ,  over  moeraflehen  en  poe-  j  land  veel  paerden  en  volk ,  door  on- 
len  ,  de  zaey-akkeren  der  Xaguas ,  gemak  gefneu velt ,  of  aen  de  vergif- 

een volk  niet  mhrwreed  als  ftrijdbaer,  tige  pijlen  der  ingezeetenen.  Seftig 
onder  den  voet  kreeg.  Na  een  hevig  van  fijn  befte  foldaeten  wierden  afge- 
gevecht,  wierd  hy  meefter  vanhaer  j  maektopden  boodem  van  Amapaia, 
dorp,  alwaer ieef-tocht  vond:  gelijk  wijd  en  zijd  verfpreyd  lanx  d'Orino- 
ookin'tnaeft-gelegen  vlek.  Sijnuit-  [que:  behalven  't  groot  getal  welk  al 

vdt 

ikpij- 

gehongerd  heir  begon  nu  adem  te 

fcheppen :  en  wierd  byzonder  ver- 

quikt  met  't  voedzaem  en  fmaekelijk vleefch  van  ftomme  honden,  aldaer 

in  meenigte  te  vinden.  Binnen  dit 
vlek  o  ver- winterende,  zijn  door  de 

Cardihes  heevig  befprongen.  De  ver- 
wonde Spanjaerden  ftierven  in  raezer 

ny ,  wegens  't  vergif  der  quetzende 
pijlen :  onder  welke  ook  Herrera  zelf 

daer  flierf  aen  't  water ,  vol  vergiftig 
ongediert :  't  water  vloeyde  over  een 
veenachtige  en  modderige  grond, 
waer  door  drabbig  en  roffachtigwas. 

Sesmaenden  hield  hyhuis  in'tland- 
fchap  Amapaia" :  maekte  eindelijk 
vreede  met  d'inwoonders  Anehas :  die 
hem  tien  konflige  beelden  uit  louter 
goud  vereerden,  dörinoque  is  hier  „.  . 
doorgaens  twaeif  Engelfche  mijlen  0r«^«». 

aldus 't  leven  eindigde.  Sijnftaet-vol-  breed  en  zeven  honderd  lang,  eer  in 

ger  AlvaroOrdas  keerde  na't  vaertuig,  Id'Oceaen  valt:  alienthalven  verrijkt 
aen  de  mond  der  droom  Meta  ver-  1  met  rievieren,  welke  ten  zuidenen 
borgen  ,  en  zeilde  aldus  onverrichter    noorden  ontfangt.  Hy  zocht  wel  zul 

ukki- 
van 

)rfuA 

zaeke  terugge  ;  want 't  oogmerk  lag, 
om  te  vinden  de  goud-rijke  ftad  Ma 
noa ,  op  den  oever  des  grooten  meirs 
Parime.   Zedert  hervatte  Peter  Her 
nandez  de  Serpa  ,  met  drie  honderd 

Spanjaerden ,  ettelijke  Brafiliaenen  en 

Negers ,  't  zelve  werk ;  doch  ,  eer  hy 
de  rievier  Orinoquektccg ,  wierd  door 
de   woefte  landaerd    Wikiri  afge- 
maekt :  achtien  alleenlijk  bragten  de 

tijding  van  zulk  droevig  weder-vae- 
ren.  Uit  Quito  had  Peter  de  Orfua,vol- 
gende  de  voetflappen  van  Gonzalvus 

Pizarrus,  't  goud  in  Guaiana  gezocht : 
op  de  rievier   Amazones   vermoord 
door  Lopes  Agira,\ïe$  de  togt  met  hem 

okva»  vruchteloos  af.  Uit  Nieuw  Granada 
'°  ■      reifde  ten  zelven  einde  Antonio  Ber- 
veikers  reo  na  Guaiana:  veryallen  in  handen 

T»d'  der  Engelfche  zee- voogd  Waker  Ra- eken    Hg  verrichte  niet  anders:  als  dat  hem 

voorge-  bericht  deed ,  wegens  't  geen  op  de 
reife  ontdekte :  namentlijk  hy  zocht 
een  weg  te  openen  lanx  de  rievier  Caf 
Janar   tuilèhen    Nieuw    Granada  en 
Guaiana:  voer  uit    Caflanar   na   de 
firoom  Meta,  en  van  MetamOrino- 
que :  alwaer  groot  gevaer  liep  wegens 

na. 

delijk  na  Guaiana  af  te  zakken;  doch 
wierd  belet  wegens  't  Heil  gebergt : 
vervorderde  dieshalven  fijn  togt  ooft- 
waerd,  en  kreeg  ̂ geweft  £?»<?>■/*  on-  T    j  * 
er  de  voet:  alwaer  minzaem  volk  en 

overvloedig  leef-tocht  vond.  De 
landvoochd  Caripana,  omtrend  hon- 

derd jaeroud,  had  lang  verkeert  by 
de  Chrijienen  op  d'eilanden  Trinidad 
en  Margareta ,  en  een  goede  voet  van 
volk-bGÜ.iet  geleett.Berreo  voet  d'Ori- 
noqueaf,  tuflèhen  de  meenigte  eilan- 

den voor  de  mond  der  rievier  na  Tri- 

nidad, en  voorts  op  Margareta,  al- 
waer vijftig  man  in  dienft  nam.  Hy 

zelf,  afgeflooft  door  zulk  eenmoeye- 
lijketogt,  bleef  aen  Trinidad  uitru- 

ilen: en  verviel  aldaer  onder  d'han- 
den  der  Engelfche.  Doch  eer  gevan- 

gen wierd  zond  hy  ettelijk  volk  te 
rugge  na  Caripana :  die  haer  den  weg 
wees,  om  den  koning  Morequito  te 
vinden  :  dewelke  voor  drie  jaeren 

met  veel  gouds  geweeft  was  aen  Cu- 
mana  en  op  Margareta ,  en  den  Span- 
jaerd Vides  zoo  veel  wijs  maekte,  we- 

gens 't  goud-rijke  Guaiana  :  dat  by 
'tSpaenïche  hof  vergunning  kreeg, 

Yyy  3  om 
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tiras. 

^42  O    E    R    D    E 
om  Guaiana  te  ontdekken.  Vides  be- 

ducht, dat  hem  Berreo  mogt  voortko- 
komen  ,   rokkende  Morequïto  tegen 
Berreo  op.  En  defe  iuiüerde  na  Vides. 

Hy  liet  dan  d' afgezondene  door  fijn 
land  trekken  ,  om  goud  te  haelenuit 

deflad  Manoa.  d' Afgezondene,  alhier 
verrijkt ,  keerden  te  rugge;  doch  wier- 

den op  de  grenzen  van  Aromaia  ne- 
vens een  monnik  door  Morequïto  ge- 

NJood.  Een  alleen  on.tfttapte  den  bloe- 
digen  dans.  Berreo ,  wegens  de  mocrd 
gevoelig,  fchikt  krijgsknechten  af: 
om  wraek  te  nemen  over  Morequïto, 
die  tot  den  landvoochd  Vides  vlucht. 

Berreo  eifchthemuit  'skoninx  naem 
van  Vides :  dewelke  Morequïto  over- 
leeveit.  Onaengezien  een  groot  los- 

geld aenbood ,  wierd  wreedelijk  ge- 
dood.   Berreo  aldus  niet  van  wraek 

verzaedigt,  liep  Aromaia  te  vuur  en 
fwaerd  af  :  kreeg  Morequitoos  oom 
Topiawari  gevangen  ,   die  fijn  leven 
kocht  voor  honderd  plaeten  gouds 
en  ettelijke  edele  gefïeenten.    Nam 
voorts  veel  volks  in  Spanje  aen  voor 

't  goud,  welkderwaerdsoverfchikte: 
voer  met  barken  op  de  ftroomen  Ba- 
rema,  Pattroma  en  Dejfequehe :  alwaer 
tegen  vrouwen  en  kinderen  eenige 
flechtigheden  verhandelde  ,   en  van 
de  gekochte  menfchen  groot  geld 

maekte  op  't  eiland  Margareta.   Dit 
bericht ,  welk  Walter  Ralegh  uit  den 
gevangen  Berreo  verkreeg ,   porde 
hem  aen,  om  een  togt  te  doen  na 

Guaiana.  Hy  vaerdigt  dieshalven  hop- 
man Georqe  Gifford  met  een  jagt  en 

bark  na  de  rievier  Capuri ;  doch  't  wa- 
ter ontviel,  eer 'tvaertuig  boven  de zanden  in  de  mond  der  ftroom  konde 

geraeken.    't  Gelukte  ioan  Domglos 
beter ,  die  ,  infcheïijx  door  Ralegh 

uit-gezonden,  met  booten  bevond : 
hoeOrinoque  negen  armen  ten  noor- 

den en  zeven  ten  zuiden  heeft ;  wel- 
ke verfcheide  eilanden  ,   ter  rech- 

ter zijdegenaemt  Pallamos,  ter  flin- 
ker I-lorotomaka,  aengnfyen.  De  mond 

der  ftroom  bereikt  de  breedte  van 

honderd  mijl  Op  de  gezeide  eilan- 
den woonen  de  Titiriras,een  gefchikt 

enfraey  volk  :  fpreken  een  manhaf- 
tige tael  :  des  zoomers  onthouden- 

ze  haer  te  land ,  en  's  winters  tuflöhen 

O  E  K' 

ey-mand  en  herfft-maend  in  de 
toppen  der  boornen  :  ter  oorzaek 

d'  Orimque ,  geduurende  die  tijd ,  dar- 

tig  voet  höoger  rijft  :  enaSle  d' eilan- den diep  onder  water  zet,  behalven 
eenige  hoogten  en  heuvelen.  Doch 

Ralegh  zelf  roeyde  by  degroote  rie-   R*% 
vier  A 'man a  op  :  't  boots- volk  ver-  ToltZl 
fmachtevanhette  :  deleefrogtquam  *w^ 

fchaerfchom.  Tenzy  d' ïndiaenfche 
pieloot  een  andere  ftroom  ,  gemakke-  ' 
ïijkerte  bevaerenhad  aen-geweefen, 
hy  zoude  vruchteloos  terugge  moe- 

ten keeren.  Uit  een  dorp  lanx  d'oever 
wegenslijfcogt  voorzien,  nam  zedert 
van  vier  canooen  een  :  en  kreeg  een 
Atwaccas ,  die  hem  binnen  vijftien  da- 

gen in  d'Orinoque  bragt ,  alwaer  'thoog 
gebergt  van  Guaiana  leggen  zag.  Ra- 

legh  geankestt   voor    een  fchoone 
zand-bank  ,   welke  op  de   zamen- 
yloeying van  drie  ftroomen  lag ,  vong 
veelichild-padden.  en  ontfïng  ailer- 
ley  ververfching,  by  de  landvoogd 
Toparimaca  minnelijk   toe-gebragt. 
Defe  bewoonde  't  vermaekelijk  dorp  Dorp  1 

Arowocay  op  een  klein  bergsken  ge-  90c^' (licht.  Rondom  vertoonde  haer  aen- 

genaeme  Hoven  en  landeryen  ,  be- 
bouwt byde  Nepoios,  van  welke  Ra- 

legh een  ervaeren  pieloot  binnens 
boord  ontfing.  Meteen  ftijve  oofte 

wind  weftwaerd  aen  gezeilt,oiïtmoe- 
te  d' eilanden  Ajfapana,  lang  vijf  en 
twintig  mijl  en  fes  breed  en  Iwana  van 

gelijke groote.  d' Orinoqueishies dzr- 
tig  mijlen  wijd,  en  in  hem  vallen  de 
rievieren  Arrawopana  en  Europa.  Zeil- 

de vorders  voor  by  d' eilanden  Ocay- 
wita  en  Putayma,  over  welk  aen  'tvafte 
land  de  berg  Oecope  een  verheven 
kruin  hemelwaerd  flak.  Ter  rechter 

zijde  fpreyde  haer  een  fchoon  vlak 
land  wijd  en  zijd  uit.  De  pieloot  deed 
bericht  :  hoe  dit  gewefl  de  benae- 
ming  droeg  van  de  vlakten  Sayma,   DevM 

ten  noorden  uitgeftrekt  honderden  sayma. 
twintig  mijl  tot  Cumana  en  (faracas, 
bewoont  by  vierderley  landaerd ,  na- 
mentlijk  Sayma ,  Afïaway ,  Wikiri  en 
Aroras.  d'  Aroras  pek  fwart  gebruik- 

ten zeer  vergiftige  pijlen.  Ralegh  liep 

zedert  tufTchen  de  twee  bergen  Aroa- 
mienAio,  en  eindelijk  ten  anker  on- 

der 't  eiland  Murrfiolim'a,  en  voorts in 
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in  d'  haVen  Morequito.  De  koning  Ti?- ,  een  goud-rijke  berg  in  fijn  land  ,  en 
piaivari ,  oud  honderd  en  tienjaeren,  voorts  Ianx  de  rievieren  Mana,  Oiana 

bragt  op-ontbooden  allerley  fruit ,  j  en  Cumaca,  tot  daer  d'Orinoque  zich 
verdeelt  in  drie  heerlijke  ftroomen : 
de  voornaemfte  Qararoopana  befpoelt 
tlandfchap  Emeria  :  uit  welkers  ge- 

hoenderen  ,  gevoogelt  en  Vifch  aen 
boord  :  en  deed  bericht  wegens  de 
toeftand  van  Guaiana  :   te  weten  de 

gantfche  landftreek  tot  Emeria  toe  j  bergte  de  rievieren  Waracayarï  ,  Coi- 
W*  draegt  de  benaeming  Guaiana :  d'  in-  rama,  zAkaniri  en  Iparoma  na  de  Noor- 
MM"  woonders  noemen  zich  Orinoque  Po-   derOceaen  vloeyen :  gelijk  ook  <^Ara- 

ni  ,  en  ftooten  tegen  de  bergen  Wa-    turi,Amacura ,£arima,PVana  ,Moroo- 
carima  :  aen  welker  andere  zijde  de   w,  Paroma- en  Wyni ,  alle  armen  van 
ruime  valleye  Amariocapana  leid ,  al-    Orinoque.  Zonder  andere  verrichting 

waer</<?  Guianiatas  huis-houden.  Zui-  j  keerde  Ralegh  t'huifwaerd :  en  vaer- 
delijker  hebben  d'öreiones  en  Epure- 
mei,  uit  vreemde  geweften  herkom- 

digt  uit  Engeland  Laurens  Keymis  en 
Thomas  Masham  te  rugge  na  Guaiana. 

ftig  ,  d'oude  ingezeetenen  vernielt,    Keymis  bezocht  allede  rievieren  tuf- 
behalven  d'Awarawaqueri  en  Cajfipa-  j  fchen  d' Amazones  en  Orinoque  :    en Togt  van 

Keymit. 
goios.  d'Epuremei  bouwden aidaer de 
prachtige  ftad  Macurewarai.  Maer  Ra- 

legh reis  vorderende  bezichtigde  't  ei- 
land Caiama,  en  quam  voor  de  mond 

der  rievier  Caroli  ,  welkers  ftijve 

droom  onmoogelijk  konde   dood 

Masham  de  ftroom  Wiapoco.  Beide 
fmeetenze  onverrichter  zaeke  over 

ftaeg.  Ondenuflchen  bleef  't  werk 
een  geruime  tijd  {teeken  :  alzoo  Wal- 
ter  Ralegh ,  nevens  Gray,  fobham  en 
de  Roomfche  piiefters  Watjon  en 

roeyen:  weshalven  hulp  verzocht  aen  l  Klerk ,  fchuldig  bevonden  aen  hoog 
IVanuretonahndvoochdovctCanuria.  verraed regen  facobiis,  wien  Elizabeth 

En  dees  bragt  allerley  ververfching,  ■  d'Engelfche  enlerfche  kroon  by  er- 
en magt  van  volk  ,  om  d'Engelfche  jfenis  na-liet,  ter  dood gedoemtwierd. 

booten  door  de  fterkfte  ftroom  te  \jacobus  evenwel  verzachte  't  vonnis: 
trekken:  verhaelde  vorders,  hoe  de   zette  Ralegh  op  den  tour  van  Londen  Rakgbge- 

gevangen:  aiwaer veertien jaer door-  ««w»'* bragt  met  't  befehry ven  van  Guaiana. 
De  koning  Jacohus  vond  in  fijn  papie- 

ren zulk  een  fmaek  ,  dat  hem  uit  de 

hechtenis  los  liet :  byzonderlijk  de- 
wijl aenwees ,  hoe  Engelandhaer  mee- 

fteres  konde  maeken  van  verfcheide 

goud-rijke  mijnen,  aen  welke  Spanje 
geen  eigendom  mogt  voor-wenden. 
Ralegh ,  aldus  op  vrye  voeten  geftelt,  fijn  tweede 

f  rievier  Caroli,  uit  het  ruime  meir  Caj- 

fipa oorfpronkelijk ,  ter  flinker-hand 
bewoond  wierd  by  d'Iwaraivakeri ,  en 
'tmeir  Cajfipa  by  drie  magtige  volke- 

ren Cajfiapagotos ,  Eparagotos  en  Ara- 
wagotos  ,  alle  geflaegen  vyanden  der 
Span  jaer  den.  Ralegh  fchikte  eenig  volk 
derwaerds  ,  welk  met  groote  hoop 

van  rijke  goud-mijnen  te  rugge  keer- 
de, 't  Voornoemde  meir  levert  ook 

de  rievieren  Aroi  ,  Atoica  en  Caora. 

derlijk  Nevens  Caora  woonen  d'Ewaipanoma 
zonder  hals  en  feinne  :  d' hoofden 
fchuilen  tot  de  monden  toe  in  de 

hervatte  de  togt  na  Guaiana  met  tien  %^atm 

fchepen,  in  't  jaer  feftien  honderd  en  zeer  merk. 
zeventien.   Geflingert  door  gevaer-  ***#£• 
lijk,e  ftorraen  liep  met  vijf  zeilen  na 

fchouderen.  Ten  noorden  valt  de  rie-   de  rievier  Calliana:  alwaer  in  fwae 

vier  Cari  in  d' Orinoque,  entenweften  1  re  krankheid  verviel.  Hyfchiktdies 
Limo.  Tuflchen  beide  woonen  deca- 

nihales:  welker  hoofd  -plaets  Acama- 
eari  vermaerd  is  wegens  een  vreemde 

koop-handel ;  want  aidaer  word  het 
vrouw- volk  ter  markt  gebragt ,  en  by 

d'Arwaccas  opgekocht.  Doch  alzoo 
het  dagelijx  hard  regende  ,  en  de 
ftroom  Caroli  zeer  ftijf  afliep ,  keerde 

Ralegh  te  rugge  na  Morequito.  Putima 
koning  over  Warapana  leide  hem  tot 

halven  hopman  Keymis  met  vijf  fche- 

pen af  na  Orinoque :  om  't  volk  aen  de 
goud-mijnen  te  geleiden.  Ieder  fchip 

voerde  vijftig  koppen  ,  onder  'tge- zach  van  Parker ,  Noort ,  Thornap  en 

Ralegh  de  Jonge.  Aen  d? Orinoque  hiel- 

den de  spanjaerden  een  fterke  be- 
zetting ,  welke  dapper  vuur  gaf  op 

d'Engelfche  ,  die  groote  fchaede  lee- den*  Onder  andere  fneuvelden  ook 
Raleghs 



reis  van 

Keymis. 
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Raleghs  zoom.  d'  Overige  vijf  zeilen 
bleven  onder  de  vlagge  van  loan  Pen- 
nington  aen  't  eiland  Trinidad  leggen, 
niet  buiten  vrees  voor  de  Spaenfche 

Droevige  vloot.  Doch  Keymis  konde  op  d'Ori- 
nogue  zeer  befwaerlijk  landen,  we- 

gens de  banken  lanxden  oever  wel- 
ke Diego  de  Palameque ,  uit  Puerto 

Rico  met  volk  en  gefchut  verilerkt, 
bezet  hield.  Eindelijk  vond  hy  een 
vlakke  flrand  :  derwaerds  geroeyt 
wierd  van  de  Spaenfche  vuur -roers 
diervoegen  raeuw  bejeegent ,  dat  et- 

telijke ter  dood  gewond  zijn.  Echter 
.  tegen  de  koogels  ingedrongen,  liet 

de  goud-mijnen  leggen ,  alzoo  de  weg 
derwaerds  door  een  boffchaedje  liep, 

alwaer  de  vyand  fijn  hinder -laegen 
had.  Ook  oordeelde  zich  te  fwak, 
om  de  mijnen  tebearbeiden;  welker 

een  toe-  behoorde  Peter  Rodrigo  de 
Parama ,  d'  andere  Herviano  Frontino, 
de  derde  Francijcus  Fashardo.  Ook 

waeren  d' Engelfche  verfchrikt  door 
de  wreedheid  der  Spanjaerden,  die 
onlanx  verfcheide  koop-luiden  le- 

vendig vilden.   Keymis  dandorft  het 

h!S.  Vtr'  nietwaegen;  doch  alzoo 't  fledeken 
fanThomeleedig  gevlucht  was,  rooft 

liet 't  geen  de  Spunjaerd  niet  konde 
weg-draegen,  en  fleekt  het  aen  brand. 
Vorders  liep  hopman  Whitmy  met 
een  fchip  uit  de  vloot  weg.  Keymis 
onverrichter  zaeke  weder- gekeert 
tot  Ralegh,  wierd  van  hem  dapper 
over-gehaelt:  hy  gaf  hem  de  wijt 
van  'tonnoodig  fpillen  der  koften, 
en  défchande  der  vruchteloofe  rogt. 
Zoo  diep  treften  defchampere  woor- 

den :  dat  Keymis  in  de  kajuit  gewel- 
dige handen  aen  zich  zelf  leide.  Maer 

.  Ralegh  na  Londen  gekeert ,  wierd  al- 
daer  door  de  Spaenfche  gezant  Gon- 

demar  befchuldigt ,  wegens  't  verbran- 
den van  fan  Thome  :  fijn  koning  nam 

't  werk  zoo  hoog  op:  dar  hy  Engeland 
rnet  den  oorlog  dreigde,  ten  zy  over 
Ralegh  een  dood- vonnis  ging.  Defe 
bragt  wel  tot  verontfchuldiging  by : 
de  spanjaerden  toonden  eerft  vyand- 

fchap  tegen  d 'Engelfche,  die  flechts 
geweld  met  geweld  afkeerden.  Ook 
was  de  zaek  gefchied  buiten  fijn 
laft;  want  Keymis  volgde  geenzints 
't  geen  hem  gebooden   wierd,  na- 

E   R   D    E       B   O   E   K* 

mentlijk  't  ontdekken  der  goud-mij- 
nen. Hoewel  Raleghs  redenen  by  ieder 

gewichtig fcheenén  ,zoo  achted' En- gelfche koning  meer  gelegen  aen  de 
vreede  met  Spanje ,  dan  aen  eens  mans 
leven.  Men  iaet  dan  Gondemars  be- 

fchuldiging  achter;  doch  voert  het 
dood-vonnisuit ,  te  vooren  gevelt 

wegens  hoog  verraed.  Ralegh  oud  R*leM 

feftigjaer  wierd  uit  de  Weftmunfter-  al^ fche  gevangenis  geleid  na  de  markt 
voor 't parlaments  huis,  alwaer  aen 
een  bijl  op  'tfchavot  fneuvelde.  Uit 
de  romp  droomde  ongemein  veel 
bloeds.  Hy  toonde  in  de  dood  zich 
niet  minder  te  zijn,  alseengod-ver- 
loochenaer  :  welke  lafter  hem  by  ny- 

dige na-ging.  Zedert  hebben  deNe- 
derlandfchekoopluiden  jaerlijx  acht 

of  negen  fchepen  na  d'Orivoque  om 
tabak  -  laedmg  afgefchikt.    Onder   ̂ Jj 
d' eilanden  de  Sotavento  ,  is  Trinidad  -vmg-v* 
'tgrootfte  :  leid  drie-hoeks  gewijs  '^JJJ 
voor  de  bogt ,  welke  Paria  en  Guaiana 
heeft  :  bereikt  in  de  lengte  vijf  en 
twintig,  en  achtien  mijl  in  de  breedte: 
voed   veel  volk,  hoewel  een   on- 
vruchtbaere  grond  beflaet  :  vertoont 

drie  punten  d'  ooftelijke  de  la  Galera* 
ten  zuiden  Redonda,  na  'tweften  de 
Anguilla  .-ftaetvol  bofichaedjen  :  de 
velden,  met  rievieren  doorfneeden 
draegen  zuiker-ried ,  gember ,  tabak, 
maiz  en  cajjavi.    Eertijds  wierd  het 
verdeek  in  de  landfchappen  Camuca- 
raos,  gehoorig  tot  den  heer  Baucu- 
mar ,  en  los  Chacomares  ,  welker  op- 

perhoofd was Maruan.  Isalsnochbe-     < 
volkt  van  verfcheide  landaerd,  na- 
mentlijk  Iaio ,  Aruacas ,  Salvaios ,  Ne- 
po  ios  en  Carinepagotes.  De  Spanjaerden 
bouwden  't  Redeken  fan  Jofeph,  ne- 

vens'trieviertje  Carone ;  doch  is  door 
Walther  Ralegh  aen  kooien  geleid: 
zulx  zedert  niet  meer  bewoonen  als 

het  vlekke  Puehlo.  Aen  d'  uithoek 
Picho  vindmen  meenigte  van  pek, 
welk  in  de  zonne  niet  fmelt.  Rohert 

Dudley ,  die  voor  Ralegh  alhier  te  land 
flapte,  ontdekte  een  veilige  inwijk 
vol  pelikaenen,  met  witte  vederen,  ïeükmm 
donker-roode  fnebben,  drie  vinge- 

ren breed  en  tweefpannen  lang;  doch 

d' onderde  een  hand  palm  grooter als 

de  bovenfle  ;  zy  weeken  'm  lengte niet 
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id  Ta- 

niet  voor  een  middelmaetig   man: 

aefden  op  vifch :  flokten  d'oefters 
door,  en  fpoogenze  weder  uit :  om 

d'oefters  door  de  warmte  te  doen  gae- 
pen:  gaeven  een  geluid,  niet  onge- 

lijk 't  bulken  van  een  efel :  maekten 
haer  neften  uit  takken  lanx  d'oever. 
Dudley   verruilde    bellen,   meden, 

glaefenen  andere  fnuiftery  metd'ei- 
landers,  moeder-naekt  en  rood  ge- 
verft,  en  anderzints  welgefchaepen, 
tegen    verkens  ,  potatos  ,  tabak   en 
hoenders.    Ter  zijde  van  Trinidad 

leid  't  eiland  Tahago :  welk ,  ten  tyde 
als  Laurens  Keimis  aldaer  lande,  on- 
bewoont  was,  teroorzaek  dewoefte 

gebuuren  op  Dominica  niemand  te  lijf 
lieten  ,  die  in  haer  handen  viel.  Maer 

wat  belangt  de  geftalte  desluchts  bo- 
ven   Guaiana   verfcheelt   onderling. 

Omtrenddeftroom  Amazones  begint 

de  droogte  met  oogft-maend,  de  ge- 
weldige winden  en  ftort-vlaegen  met 

Jlprokkel-maend;  dochtenweftenna 

d'Orinoque  neemt  de  zomer  aenvang 
inwijnmaend,  en  de  winter  in  gras- 
maend.   De  dagen  en  nachten  zijn 

meeft  even  lang  :  en  't  onderfcheid tuflchen  koude  en  hette  is  zeer  klein. 

Heetekoortzen,  water-zuchtend 
jawes  verflind  veel  volk.Jame  j,niet  on- 

gelijk de  Spaenfche  pokken ,  ontftaet 
uit  vleefchelijke  vermenging  met  de 
Guaianafche  vrouwen ,  dieditquaed 
van  natuuren  onder-heevig  zijn.  De 
ingezeetenen  worden  in  verfcheide 
volkeren  verdeelt :  de  voornaemfte 

Caraïhes  gaen  naekt,  alleenlijk  dek- 
ken de  fchaemachtige  leden  met  een 

lap :  welken  de  vrouwen  weg-wer- 
pen, wanneer  een  of  twee  kinderen  j 

gebaert  hebben.  En  defe  zijn  door- 
gaens  niet  min  fchoon  als  geel.  Bei- 

de mannen  en  vrouwen  beftryken  de 

licchaemen  met  d'oranje  verve  anot-  twintig  drukkenze  uit  met  de  tien 
ta ,  die  op  kleine  boomtjens  in  fchae- 1  vingeren  te  voegen  aen  de  teenen  van 

.len  wafcht.  Zy  door-booren  den  de  voet.  't  Geen  boven  de  twintig 
neus ,  lippen  en  ooren  ,  en  hangen  gaet  vergelijkenze  by  de  hairen  des 
glaefe  bellen  of  ftukken  kooper  of  hoofds ,  fchreeuwende  :  Ounjaawa- 
andere  fnuiftery  ,  welke  van  de  En-   ra.  Haer  gefchilderde  canooen ,  uit 
gelfche  of  Nederlanders  ruilen  ,  aen 
de  genoemde  ledematen.  Om  hals, 
armen  en  beenen  flingeren  fnoeren 
van  korael  of  vifch-fchelpen.    Haer 
huifenmetlaegedaeken,  dienen  tot  j  korte  ftokken  van  gefpikkelt  hout 

Z  zz  en 

of  Gü  A  ÏANA.  t$A? 

I  verblijf  des  nachts:  alvvaer  kotoene 

hamakken ,  in  't  vierkant  ftijf  gefpan- 
nen,  ten  nachr-ruft  ftaen.    By  dag 
fchoolenze  te  zamen  in  wooningen 
hoog  getimmert,  en  rondom  open, 
ten  einde  de  door-waeyende  wind 
koelte  veroorzaekt.  't  Huisraed  be- 
ftaet  uit  aerde  potten  en  fchotelen, 
konftig  gefchildert.  Zy   leven  ge-  maner  vm 
fchaert  in  geftachten  by  malkander. leven  • 
't  Gefach  ftaet  aen  d'outfte.  De  krijgs- handel  word  beftierd  van  die  de  mee- 

fte  geezel  flaegen  zonder  bewijs  van 

fmert  kan  verdraegen.  d'Hoofden  der 
geftachten  hebben  doorgaensdrieof 
vier  wijven  :  andere  zijn  met  een  te 
vreede.  De  mannen  fteeken  d'handen 
naeu  wlijx  aen  eenig  ftaefachtig  werk: 
leggen  alle  Iaftop  defchouderen  der 
wijven.  Ja  zelf  wanneer  de  vrouw  ge- 

baert heeft ,  moet  terftond  tot  de  ge- 
woonelijke  arbeid  keeren  :  en  de  man 

houd  op  een  hang-bedde  denkraem 
uit.  Haer  tael  luid  niet  onaengenaem; 
doch  valt  befwaerlijk  te  leeren :  ter 
oorzaek  veel  woorden  weinig  ver- 
fchillen  in  uit-fpraek,en  nochtans  een 
gantfch  verfcheiden  beteikenis  heb- 

ben. Als  tegen  den  vyand  te  velde  zul-  jJ£J  90r': len  trekken, zend  de  veld-heer  aen  de 
onderhoorige  dorpen  een  ftok  ,  op 
welke  zoo  veel  kerven  ftaen,  als  da- 

gen over  fchieten  tot  den  togt  :   op 
ieder  dag  word  een  kerf  uitgefneeden: 
aen  't  einde  vervoegt  zich  ieder  ter  be- 
ftemderplaets.  Diergelijke  gewoon-  wmïthi 
te  onderhoudenze  in  belofte ;  want  loftm : 
zy  geven  elkander  zoo  veel  fiokjens, 
als  dagen  nemen  tot  nakoomen  van 

't  een  of  ander.  Alle  dagen  werpenze    -wonderlijk 
een  ftokje  weg  ;   en  wanneer  zich  ulUn' 
't  laetfte  quyt  maeken ,  gedenken  aen 
't  volbrengen  der  gedaene  belofte.  Zy 
kennen  geen  hooger  getal  dan  tien  : 

een  boom  trogs  -  gevvijs  geholt, 
konnen  zommige  twee  en  drie 
laft  voeren.  Zy  gebruiken  ten  oor- 
logh    boogen  ,    vergiftige    pijlen  , 
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s Derde o  e  k: 

godi-dienft 

vondere 

dood-mae- 
len: 

triefiers . 

lijken  ver' Wand, 

Vorder  e  be. fchryving 

van  Guaia- 
na: 

en  fchilden  vol  gefneden  beelden. 
Vechten  vorders  zonder  orde  :  en 

gaen  op  geen  aenflag ,  dan  by  nacht, 
en  met  fchijnbaer  voordeel.    Gevan- 

gene kinderen  en  vrouwen  worden 
tot  flaeverny  verkocht ;  doch  de  man- 

nen ,  niet  zonder  alle  bedenkelijke 
wreedheid,  gedood.  Menkannaeu 
welijxeenfweem  vangods-dienftby 

•'  dit  volkbefpeuren.  Alleenlijk  bewij- 
fen  eenige  eerbiedigheid  aen  de  zon 
en  maen,  van  welke  gevoelen,  datze 
beide  leven  ;  doch  doen  aen   haer 

geen  offerhanden.  De  dood-maelen 
over  aenzienelijke    perfoonaedjen 

gaen  vreemd  toe.  De  mannen  dan- 
zen  vol  en  dol  in  den  drank  parrano- 
ro  dtit  of  vier  dagen  achter  malkan- 

der: die'tmeeft  zuipt  en  overftallig 
befchonken  is  ,  leid  de  grootfte  eer 
in.  De  wijven  ondertufïchen  vaften, 

en  maeken  naer  gehuil  over  d'afge- 
fturvene.    De  priefters  Peeaios  heb- 

ben geen  klein  aenzien :  ter  oorzaek 

voorgeven:  hoe  gemeinzaem  om- 
gaenmet de  duivels  Wattipa  en  Tara- 

kin ,  welke  de  Guaianers  zeer  vreefen, 

dewijl  meenigwerf  blond  en  blaeuw 
van  de  zelve  worden  geflaegen.  De 

Peeaios  geven  haer  ook  uit  voor  heel- 
meefters  ;   maer  indien  den  kranke 

nietgeneefen,  loopen  levens-gevaer, 
tenzy  zich  bytijds  weg  pakken.  De 
lijken  worden  verbrand ,  nevens  alles 
wat  den  overleedenen  lief  was.  Een 

Opper  hoofd  krijgt  ook  tot  gezel - 
fchap  in  't  ander  leven  fijn  flaeven, 
op  den  dag  der  begraefenis  jammer- 

lijk vermoord.   Zy  gelooven  dat  de 

goede  Guaianersnè.  Caupo  (zoo  noe- 
menze  den  hemel  )verhuilen  :  en  de 
goddeloofen   hellewaerd  onder   de 

aerde  na  Soy.  Tenzy  d'oofte  winden 
de  fterkfte  hette  temperden  ,  't  land wasniettebewoonen.   Deftroomen 

zetten  nu  en  dan  de  laege  landen  plas. 

't  Gebergte  verbergt  overvloedig  zil- 
ver en  goud.   De  wortel  caffavi  uit- 

geperft ,  met  peeper  gezooden ,  ge- 
droogr,  geftampt  en  op  heete  fteenen 
gebakken,  verftrekt  voor  brood.   Ie 
der  graen  levert  doorgaens  in  den 
oogft  meer  dan  vijftien  honderd  gra- 

nen, 't  Meel  geeft  niet  min  fmaeke- 
lijk  als  gezond  hïcvpajfiaw ,  en  dege- 

ftoote  caffavi  den  drank  parranow.  vruM 

ïn  holle  boomen  en  onderaerdfche  dJ™n 
kuiien  word  overvloedig  wilde  hoo- 

ning gevonden.    De  vvijnftok   ver- 
fchafttweemael  'sjaers  lekkere  drui- 

ven. Nooit  ftaet  een  plant  en  boom 
zonder  blad,  bloeyzem  of  vrucht: 

uitgezonden    d'Europifche   appel- 
boom, dewelke  geenzints  veraerd: 

alzoo  ter  gewoonelijker  tijd  op  den 

boodem  van  Guaiana  haer  blad, bloey- 
zem en  vruchten  krijgt  en  verheft, 

even  als  in  Europe.  De  wilde  verkens 
pokkier  o,  welker  navel  op  de  rugge 
ftaet,  en  de  panigo ,  niet  ongelijk  de 
Nederlandfche  lwijnen,  geven  een 

groote  vervulling  tot  levens-midde- 
len. Men  vind  hier  ook  zeer  fmae- 

kelijke  water-verkens ;  doch  dewijl 

fchouwzijn,  en  op  't minfte  gerucht 
of  gezicht  onder-duiken  ,  worden 

zelden  gevangen,  't  Geboomt  krielt 
vanaepen,  baviaenen,  meerkatten 

en  't  luy  e  beeft  ai.  De  haefen  bruin- 
hairig  met  witte  fpikkelen,  enroode 

konijnen  vallen  ongemein  goed.  A- 
merica  voed  nergens  zoo  groote  ar- 
madillos  als  hier  :  zommige  weegen 

tachentig  pond.   De  mieren-beer  is 
donkergraeuw ,  heeft  een  lange  ruige 

ftaert ,   met  vvelke't  gantfche  lijf  be- 
dekt voor  de  regen ;  hy  fteekt  fijn 

tong  ter  lengte  van  een  voet  in  de 
mieren- neften  :  en   leeft  by  zulk 
voedzel.  De  tygers  zijnfwart  of  ge-  tygm: 

fpikkeld  of  rood.   De  fwarte  over- 
treffen d'  andere  in  wreedheid ;  doch 

worden  zelden  gezien  omtrend  be- 
woonde plaetfen.   De  gefpikkelde 

vernielen  veel  vee.  De  roode  zullen 

niet  lichtelijk  een  menfch  aen-doen, 

by  zon  der  des  daegs.  De  bofïchaed-  fekilM 

jen  krielen  van  land  -  fchildpadden :  den: 
welke  d'ingezeetenen  vangen  en  bin- 

nen kotten  fluiten ,  om  zich  te  die- 

nen van  haer  vleefch.  d'Egels  ,  bui-  egels: 
ten  gemein  groot,  werpen  met  haer 

fcherpe  pennen  ,  na  dieze  wil  vat- 
ten. De  meerkatten  maeken  ter  ge-  meeYkatt 

zetter  uur  ,  zoo  wel  des  nachts  als 

by  daeg  ,  een  yzelijk  en  doordrin- 
gend geluid ;  want  het  word  twee  mijl 

verre  gehoort  De  marmazet  een  klein 
beeftjen  bijt  de  meerkatten  en  aepen 

andere vreemde in  d'ooren  ,  en  dvvingtze  tefpringen 

van 
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van  d'eene  boom  op  den  ander.  De 
fmartachtigc  quotto  gelijkt  na  een  oud 
besje,  enflingert,  hangende  aen  de 
flaert,  van  d'eene  tak  tot  den  andere. 
Cufcary  is  een  bruin  vier-voetig  dier, 
van  groote  als  een  kleine  hond ;  doch 

ogelt;  heeft  eens  leeuwsgedaente.  Vorders 
brengt  Guaiana  voort  taelingen ,  gan- 
fen ,  veel-vervige  reigers  ,  kraenen, 
ooyevaers ,  faifanten ,  patryfen ,  dui- 

ven ,  lyfters  ,  meerlen  ,  fneppen , 
valken  ,  pijl-  ftaerten  ,  pluviers  en 
papegaeyen  van  ailerley  flag :  behal- 

ven 't  vreemd  gevoogek  ,  onder  wel- ke uitmunten  ,  wiens  vederen  als 

rood  fcharlaeken  glinfteren ,  en  door- 
gaens  met  groote  troppen  ,  gelijk 
foldaeten  in  orde  gefchaert,  voort 

*•■  treeden.  De  zee  levert  overvloedig 
fteen-braezems,  meulenaers,  ton- 

gen ,  fcharren  ,  roggen  ,  fwaert-vif- 
fchen,  fleuren,  geelefalmen,  gar- 
naet,  kreeften  en  pefters  hangende 
aen  boom-takken.  Onder  alle  is  de 

cajfoorwa  weinig  grooter  als  een  fpie- 
ring  ,  wonderlijk :  defe  heeft  in  elk 
oog  twee  gezichten ,  welker  een 
fwemmende  altijd  boven  water,  en 
't  ander  beneden 't  water  houd.  Hier 
vallen  ook  overvloedig  de  groote 
vifïchen  manati  en  num-eel ,  niet  on- 

gelijk den  paeling;  doch  indien  van 
eenig  levendig  fchepfel  aengeroert 
word ,  flaetze  met  verftijfde  beroerd- 

iiert   heid.  Verfcheide   ongediert  plaegt 
reemd  Quaïana,  Men  vind  hier  Hangen  dar- tta.no.:  .  .  i     '  ' 

tig  voet  lang ,  die  uit  het  water  op- 
komen ,  en  te  land  weyden  ;  doch 

doen  weinig  fchaede,  alzoo  niet  ver- 
giftigzijn.  Een  kleinderilag  valt  zoo 

gevaerlijk  ,  dat  haer  beet  't  vleefch 
doed  verrotten  binnen  vier  en  twin- 

tig uuren.  Andere  flangen  draegen 
hoornen  aen  de  flaert ,  en  flag- tan- 

den aen  'tgeheemeltderbek.  De  kro- 
kodillen verflinden  meenig  vee.  De 

fchorpioenen  zijn  fwart ,  fwijmen  na 
een  kreeft,  verfchuilen  onder  droog 

hout  of  koorn  :  d'angel  leid  in  de 
flaert :  een  geraekte  van  de  zelve  ge- 

voeld ,  buiten  levens  gevaer ,  ondrae- 
gelijke  pijn  :  de  genees-middel  ver- 
fchaft  de  gedoode  fchorpioen ,  op  de 
wonde  geleid.  De  vlcder  -  muifen 
zijn  niet  kleinder  als  duiven :  zuigen 

Wilde  Kust  of  Guaiana.  547 
menfchen  en  vee  dier  voegen  behen 

uana: 

dig 't  bloed  af,  dat  het  quyt  zijn,  eet 
gewaer  worden  :  waerom  verfchei- 

de volkeren  benoodzaekt  zijn  op  te 
kraemen.  De  mieren  brengen  in- 
fchelijx  groot  ongemak  toe ,  by  zon- 

der op  zandige  gronden.  En  niet 
min  plaegen  de  moskieten  des  nachts; 
daerze  byten ,  ryfen  pijnelijke  pui- 
flen.  Dcfe  muggen  quellen  alder- 
meeit  aen  de  zee-kuft  in  laege  lan-^ 
den  :  weshalven  de  viffchers  haer  in 

't  zand  begraeven  ,  zulx  alleen  de 
neus  en  mond  vry  houden,  om  nacht- 
ruft  te  genieten.  Nergens  maekende 
kik-vorfchen  zulk  een  fchel  en  naet 
geluid  ,  als  hier  :  voornaementlijk 
wanneer  een  flort-vlaeg  gevallen  is. 
De  grond  behoeft  voor  geenboodem 
des  weerelds  te  wijken ,  om  zuiker- 
riet  voort  te  teelen,  De  gemeinfte 

koopmanfchap  beflaet  in  kotoen ,  koopman* 

hennip,  vlafch  ,  de  beefie  annoto %Jth"t*m: welke  fchoon  oranje  verft ,  een  an- 
dere die  blaeuw  ,  bladeren  dewelke 

hoog-rood,  en  hout  wiens  zap  pur- 
pur en  karmofijn  geeft.  Vorders  le- 
vert Guaiana  degommen  lemnia ,  ba- 

rattu  en  carriman.  De  carriman  fwart 

en  brokkelig  riekt  gefmolten  aenge- 
naem  ,  en  geneeft  hoofd  pijn  ,  ge- 
raektheid ,  pijn  in  de  lendenen, 
jicht  en  wonden.  Byna  de  7.z\sq g9mmm% 
kracht  heeft  de  gomme  baratta.  Hier 
vallen  ook  goede  zeene-blaederen, 
bolus  armenus  ,  cajjia  Jifiula ,  terra 
lemnia  ,  de  beezien  kelette ,  zeer 
dienftig  tegen  den  bloedgang  ,  het 
zap  uit  het  lof  upee  ,  heelende  de 
quetzuuren  van  vergiftige  pijlen ,  de 
vocht  uit  de  flruik  icari ,  goed  voor 
hoofd  -  pijn  en  flaep  -appeltjens, 
diervoegen  fterk  ,  dat  de  min* 
fte  beet  een  dood  -  flaep  veroor- 
zaekt .  De  boom  ,  welke  door - 

gaens  omtrend  der  Guaianers  woo- 
ningen wafcht,  verdient  een  byzon- 

dere  verwondering.  De  takjens  ge- 
morzelt  op  een  fleen  ,  en  in  de 
kreeken  met  hoogwater  vol  goede 

vifch  geworpen,  doed  de  vifch  bo- 

ven drijven  op  derugge.  't  Letter- hout (zy  noemen  het  pira  timineré) 
geeft  goede  winft  :  gelijk  ook  het 
koflelijk  gefteente  ja/pis  en  porphyr, 

Zzz  2  De 

wonderlijke 

boom ; 



;48 

Derde     Boek: 

De  tabak  flaegt  infchelijx  buiten  ge-  ] 

meinwel.  De  goud-en  zilver-mijnen 

worden  niet  na-gefpeurt.  'tKoorn 
groeyt  op  een  deel  zeven  voet  hoog : 
ieder  draegt  tweeairen ,  vol  korrelen, 
zoo  groot  als  een  erwete:  rijpt  binnen, 

zuikcr-rid.  vier  maenden.  't  Zuiker  -  riet  krijgt 
de  dikte  van  een  mans  arm ,  en  fes 

voeten  hoogte  :  om  'tjaer  afgefnee- 
den ,  word  gebrooken  en  geperft  in 

een  mooie:  't  zap  gekookt  in  koopere 
keetels  tot  een  behoorlijke  dikte : 

thans  gegooten  in  houte  bakken ,  bo- 

ven vierkantig  breed ;  doch  fmal  toe- 
loopende  na  den  boodem,  met  een 
klein  geflopt  gaetjen  :  welk  men 

cpend,  zoo  haeft  de  zuiker  genoeg- 
zaem  geflolt  is  :  door  d' opening 
zijpelt  de  zieroop.  De  zuiker  ein- 

delijk in  oxhoofden  geflaegen  gaet 

fcheep.  De  Negers  uit  Angola  en  Gui- 
r.aeay  welke  de  zuiker-moolenswaer- 
neemen  ,  worden  zeer  hard  gehan- 
delt :  waerom  dikwils  door  mifmoe- 

digheid  haer  zelf  van  leven  beroo- 

ven. 
Sefte  Hoofd-ftuk; 

KIEV  W-A  K  T>  A  L  U  S  I  A. 

EilandMar- 
vareta ; 

Egen  Guaiana  floot  Nieuw- 
Andalufia  ten   zuiden  ver- deelt in  eilanden  en  de  vafte 

kuft.  't  Grootfte  eiland  Mar- 
gareta  ontdekt  by  Chriftoffel  colonus  , 

op  'tjaer  veertien  honderd  acht  en  ne- 
gentig ,  begrijpt  in  d'  ommegang  twee 

en  dartig  mijlen  :  heeft  veel  geboomt 

en  teel-land ;  doch  weinig  verfch  wa- 
ter.   Ten  ooften  leggen  de  klippen 

Tefligos ,  al  waer 't  bergachtig  rijft ,  ge- 
lijk ook  weflwaerd.    Rondom  valt 

fmaekelijke  vifch :  zonder  welke  d'in- 
gezeetenen  niet  konden  leven  :  de- 

wijl de  brakke  grond  weinig  eed-wae- 
peeri-vmsfi  ren  verfchaft.    'tVoornaemfte  welk 

wreed,™'  Margareta  vermaerd  maekt  is  de 
peerl-vangft:  waer  toe  een  merkelijke 

aental  barken  vol  Negers  in  't  vaer- 
water  na  de  peerl  banken  geduurig  af 
en  aen  roeyen,  De  Spanjaerden  leeren 
den  Negers  het  duiken  na  de  peerlen 
niet  zonder  onmenfchelijke  wreed- 

heid ;  want  zy  flaen  d'onwillige  on- 
genaedig  ,  bedruipenze  met  zieden- 

de oolie  of  drukken  op  't  naektelic- 
chaem  gloeyende  yzers.    De  peerl- 
banken  verfchuilen  onder  vijf ,  fes, 
zeven  en  acht  vademen  waters:  van 

welke  de  Negers  met  zulk  een  geweld 

d'oefters  op  de  grond  af-rukken ,  dat 
't  bloed  ten  neus  en  mond  uit-gudft, wanneer  boven  water  den  adem  hae- 
len.  Tot  verfrifling  ontfangenze  een 
dronk  wijn  en  pijp-tabak.  De  Spaen- 
fche  koning  geniet  't  vijfde  deel  der 
befte  peerlen.  Doch,  dewijl  d'oefters 

verloopen  zijn ,  of  haer  groey  belet  is 
door  al  te  greetige  «vangft ,  worden 
zedert  eenige  jaeren  weinig  peerlen 

alhier  gevonden  :  waerom  ook  Mar- 
gareta  meer  en  meer  vervalt.  Tuf- 
fchen  dit  eiland  en  de  vafte  kuft  Paria 

leggen  d' eilanden  Cubaguaen  Ceche.  Eiland 
'tterfte  heefteen  onvruchtbaere  en  **&*»• 
fweevelachtige  grond ,  zonder  ge- 
boomt  ,  gevoogelt  en  vier-voetig  ge- 
diert :  behalven  pok-hout,  zee-voo- 
gels  en  konynen.  De  Caftiliaenfche 
verkens  derwaerds  gevoert  veraer- 
den  wonderlijk ;  want  binnen  korten 
tijd  waflchen  haer  klaeuwen  een  hal- 

ve paim  om-gekromtuit.  DeSpaen- 

fche  koning  plagt  eertijds  uit 't  vijfde 
deel  der  peerl-vangft  te  trekken  vijf- 

tien duizend  dukaeten  jaerlijx.  De 
winft  lokte  veele  derwaerds  :  zulx 

eindelijk  op  Cuhagua  'tftedeken  Nova  ft*d  *l> 
Cadiz  gebouwt  wierd,  in  't  jaer  vijf- 

tien honderd  een  en  twintig.  Maer, 

wanneer  d?  Arayaenen  het  Minder- 
broeders kloofter  op  Paria  verniel- 

den ,  vluchten  de  Spanjaerden ,  drie 
honderd  fterk  ,  uit  Nova  Cadiz  na 

Hifpaniola  :  alwaer  de  koninglijke 
vuurfchaer  niet  wel  nam  zulk  een  ver- 

wijfde vlucht.  Men  vaerdigt  dan  vijf 

fchepen,  onder'tgezach  van  Iacomo 
de  Caflellan  na  Cuhagua  :  om  nieuwe 
fteene  huifen  in  Nova  Cadiz  te  tim- 

meren. Zedert  wierd 't  ftedeken  we- 
derom bewoont;  doch  als  de  peerl-  mrivn 

vhTchery  ophield ,  is  't  eiland  en  't  fte- ten- 
deken  t'eenemael  veriaeten.  Tegen 

over 
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over  Margareta  fteekt  d'uit-hoek 
Araya  zeewaerd  ,  achter  welke  een 
brak  meir  leid  :  al  waer  overvloedig 

zout  gevonden  word ,  niet  alleen  bo- 
ven 't  water  ;  maer  ook  onder,  met 

welk  zout  de  Spaenfche  ,  Engelfche 
en  Nederlandfche  kielen   bevracht 

worden.  Ifaac  du  Fe  me  zichtbaer  e  ge- 
tuige befchrijft  de  zout -panne  aen 

Araya  zeer  omftandelijk.   Rondom, 
zeidhy ,  vertoont  haer  bergachtig  of 
doren  brak  land,  zonder  verfch  wa- 

ter :  welk  drie  mijl  verder  in  de  bogt 
Comena  uit  een  beek ,  vloeyende  van 

't  gebergte  Bordones  ,  word  gehaelt : 
gelijk  ook  allerley  ververfching.  Ten 
weften  van  de  punt  Araya  is  een  veili- 

ge reede,alwaer  de  fchepen  haer  zout- 
laeding  in-neemen.    Drie  honderd 
fchreeden  van  den  oever  leid  een 

groote  zout-pan,  alwaer  't  zout  aen 
{tukken  geflaegen ,  eerfl  in  praemen 
en  voorts  met  kruy-waegens  en  boo- 

ten aen  fch§eps-boord  word  gevoert- 
De  kleine   zout-pan  levert  minder 
zout ,  en  is  van  de  hand  af-geleegen  ; 
waerom  ook  weinig  vaertuig  aldaer 
vracht  zoeken.  'tLandallenthalven, 
dicht  begroeyt  met  fteekende  hee- 
fters ,  maekt  het  af-fchouwelijk :  te 
meer  ter  oorzaek  in  die  ruichtever- 
flindende  tygers  en  zeer  vergiftige 

(langen  fchuilen.  Hier  loopen  infche- 
lijx  veel  harten,  hinden,  haefen  en 

konynen  ,  behalven  ander  vreemd 

gediert.  Tot  het  jaer  feftien  honderd 

en  vijf  voeren  de  Nederlandfche  zei- 
len onverhindert  om  zout ;  wanneer 

acht  Spaenfche  galjoens  haer  onvoor- 
ziens over  den  hals  quamen :  en  het 

boots- volk  wreed  mishandelde.  Ze- 

dert'/  Vercenigde  Nederland  mei  Span- 
je een  twaelf-jaerig  beftand  trof,wierd 

de  vaert  op  Araya  wederom  hervat; 
doch  ten  einde  des  beftands  bouwde 

de  Spaenfche  koning  de  fterkte  ƒ?« 

lago  ,  die   de  groote   zout  -  panne 
dwong ,  en  den  Nederlanders  de  zout 
laeding  belette.   Defe  beftormden 

't  (lot  meer  ftoutmoedig ,  dan  voor 
zichtig  :  de   voorbaerigfte   bleven 

dood:  d'overige  keerden  leedig  te 
huifwaerd.  Vorders  beflaet  famana 

een  groote  flreek  ,  lanx  de  Noorder 

Oceaen ,  tegen  over  't  eiland  Marga- 
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reta.  Dit  geweft  word  zeer  geplaegt 
door  yzelijke  krokodillen :  heeft  een 
ruime  inham  Cariaco ,  welke  veertien 
mijl  Jandwaerd  inboord  :  en  is  by 
verfcheide  volkeren  bewoond.  Al- 

le loopenze  moeder-naekt ,  behal- 
ven dat  de  fchaemelheid  bedekken 

meteen  ftuk van  een kalabas,  ofee- 

nige  fchelpen ,  riet  of  goude  kooker- 

kens.  De  mannen  omhangen  kotoe-  «*'«** I  ,      _  O  zeden  der ne  mantels ,  en  belmeeren  'thcchaem  inwoonden; 
met  kleevende  gomme,  waer  op  al- 

lerley vederen  plakken:  wanneer  ten 
oorlog  trekken ,  of  haer  gewoonelij- 
ke  feeflen  vieren :  fcheeren'thairaf 
tot  boven  d'ooren  :  plukken  den baerd  uit :  en  verven  de  tanden  met 
zeker  kruid  fwart.  De  heeren  nemen 

zoo  veel  vrouwen  ,  als  haer  goed- 
dunkt ,  en  geven  defchoonfteaen  de 

gallen,  om  beflaepen  te  worden. 
Maegden  achten  d'hoerery  geen 
fchande;  maer  getrouwt  zijnde  leven 
kuifch,  tenzy  de  man  in  haer  over- 
fpel  verwilligt.  De  vrouwen  jaegen, 
fchieten  ,  fwemmen  en  nemen  de 
landbouw  vlijtig  waer.Hebben  meelt 
alle  quaede  oogen  ,  niet  zoo  zeer„ 

(gelijk  zommige  verkeerdelijk  mei-» 
nen)  ter  oorzaek  de  wateren  uit  de 
ftroom  Cumana  drinken ,  als  wel  de- 

i  wijl  allerley  ongezond  voedzel,  zelf 
fpinnen,  nuttigen.  Onder  veelerhan-  geboomte». 
de  flag  van  boomen  munten  zommi- 

ge uit,  welke  of  een  witte  wei-rieken- 
de gomme  geven,  of  geronne  melk, 

buiten  gemein  fmakelijk  :  of  een 

vrucht  den  moer-beezien  niet  onge- 
lijk, tot  een  aengenaemefieroop  ge- 

kookt ,  (uit  het  hout  flaetmen  vuur) 

of  fcheeps- planken  of  voogel-lijm. 
'tAerdrijk  brengt  infchelijx  over- 

vloedig voort  camoa-fjlula ,  roofen  en 
andere  fterk-  riekende  bloemen  en 
kruiden.  Behalven  leeuwen  ,  tygers 
en  wilde  verkens  loopen  hier  ettelijke 

vreemde  beeften  :  gelijk  onder  ande- 

re cappa ,  grooter  als  een  eefel ,  ruig- 
hairig,  pek-fwart  en  wreed  :  't  loopt 
voor  een  menfch  weg;  doch  vernielt 
anderzints  al  wat  hem  voor -komt. 

d'Aranata  heeft  een  bokke-baerd  en  wonderlijke 

de  groote  van  een  haefe- wind  :  huilt  b.eeflen- 
zeer  vervaerhjk  :  loopt  by  troppen : 

en  leeft  by  boom-vruchten.  De  wilde 
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katten  fpringen  met  hacr  jongen  van 
d'eene  boom  op  den  ancer.  Voorts 
komt  des  avonds  een  vreefelijk  dier, 

gelijkende  na  een  magere  hond,  om- 
trend  d'  hutten  der  Cumaeners :  fchrey  t 
gelijk  een  kind  :  en  verfcheurt  al  wie 
't  hoofd  derft  buiten  fteeken.  Waer- 
om  ieder  die  uit  de  tent  by  donker 
gaet,  brandend  hout  in   de  hand 
neemt;  want  het  beeft  fchrikt  voor 
de  vlam.  De  lucht  is  vol  papegaeyen 

en  ander  fchoon  gevoogelte.  Devle- 
der-muifenzijn  ongemein  groot,  en 
zeer  fchaedelijk  :  zuigen  menfchen 
en 't  vee  veel  bloed  af.  Demoskieten 
fteeken  ongenaedig.  Defpinnen,vry 

grooter  als  d'Europifche  en  veel- 
vervig  ,    maeken    fterke   webben . 
Lanx  de  zee-kuft  en  in  de  rievieren 

valt  fmaekelijke  vifch.  Op  't  jaer  vijf- 
tien honderd  en  dartien ,  fcheepten 

twee  Dominicaenen  uit  Terra  Firma 

na  Cumana;  die  vriendelijk  onthaelt 

zijn  by  d'  ingezeetenen ;  doch  alzoo 
een  Spaenfch  fchip ,  om  de  peerl- 
handel  aldaer  geankert ,  den  land- 

voogd geweldiger  hand  nevens  ze- 
ventien dienaers  weg  voerden  .dreig- 

den d'inwoonders  de  twee  Domïni- 
caenen te  dooden  :  tenzy  haer  heer 

weder  befchikten.   Defe  beloofden 

de  vereifchte  herftelling  binnen  vier 
maenden  ;   maer  alzoo  de  koning- 
lijke  raed  op  Hifpaniola  den  land- 

voogd niet  wilde  ontflaen ,  wierden 
de  twee  monniken  gedood  .  Zedert 
evenwel  hebben  de  Francifiaenen  en 
Dominicaenen  ieder  een  kloofter  ge- 

bouwt  in  't  landfchap  Chiribkhi  :  al- 
waer vreedzaem  met  de  Cumaners 

omgingen ,  tot  het  jaer  vijftien  hon- 
derd en  twintig  :  wanneer  Alonfo  de 

Oieda  voor  Maracapana  ten  anker  liep, 
voor-wendende  :  datmaiz  wilde  ver- 

ruilen aen  de  Tagaret  tegen  eenige 
Spaenfche  fnuiftery.  De  Tagarez  qua- 
men  vijftig  fterk  van  't  gebergte,  op welk  drie  mijilandwaerd  in  woonen, 
en  bragten  maiz  op  ftrand;  doch  de 
Spanjaerden  namen  fes  en  dartig  ge- 

vangen, quetften  offchootend'  ove- 
rige onder  de  voet.    De  land  voogd 

Gil  Gonzales  gevoelig  over  zulk  een 
trouwloosheid  gepleegtaen  fijn  on- . 
derzaeten ,  maekt  den  naeft- gelegen  | 

erde     Boer: 

fijn  rot 

vorft  Maraguey   gaende ,    tegen  *de 
Dominicaenen  en  Francifiaenen ;  alzoo 

zyOiedatot  't  voor-noemde  misdrijf 
hadden  opgeruyt.  Gonzales  danver- 
dt&egl  met  Maraguey  :  dat  Maraguey 
de  monniken  zoude  vermoorden, 

en  hyOiedazen  kant  helpen.  De  toe- 
leg van  beide  w7ierd  ter  uitvoering 

geftelt.   Oevel  nam  de  koninglijke 
raed  binnen  fan  Domingo  defen  handel 
op.  Men  zond  eerlang  drie  fchepen, 
met  drie  honderd  koppen  bemand , 
onder  't  beleid  van  Goncalo  de  Ocampo:  ̂   oek 

die,  binnen  d' haven  Maracapana  ge-  ocamp 
loopen  ,   zich  veinfde  uit  Spanje  af- 

gezeild,  en  onkundig  wegens 't  ver- handelde tuflchen  Oieda  en  Gonzales-, 
ten  einde  ettelijke  ingezeetenen  bin- 

nen fcheeps-boord  lokte.  Een  merke- 
lijk aental  was  nu  over  geflapt :  als 

de  Spanjaerden ,  onder  't  verdek  ge- 
waepend  verborgen,  fchielijk  te  voor- 

fchijn  fprongen  :  d'  ellendige  cuma- 
ners azn  de  teeden  ophingen  :  't  vlek 

Maracapana  aen  kooien  leiden  :  en 
't  land  wijd  en  zijd  te  vuur  enfwaerd 
verwoeden.    Ocampo   bouwde    een 

half  mijl  landwaerd  'tftedeken  To- 
ledo  :  alwaer  hem  de  biflehop  Bar- 
tholomausdelas  Cafas  bezocht  en  ge- 

latte ,  te  ftaeken  d'onmenfchelijkc 
wreedheid  tegen  de  Cumaners ,  welke 

dagelijx  geworgt ,'  geblaekt  en  ge- brand wierden,  of  tot  flaverny  ver- 
kocht. Ca/as  zelf  was  bezig  meteen  mndm 

kleine  fterkte  op  te  werpen  aen  de  Cafasia 
mond  der  rievier  cumana  :  ten  einde  C"m 
by  de  hand  mogt  zijn,  om  't  moor- 

den en  ongehoorde  overlaft,  welk 

fijn  lands- luiden  pleegden,  te  ver- 
hinderen. Doch  alzoo  d'inwoonders 

van  Cubagua  hem  fijn  bouw-meefter 

ontrokken ,  bleef 't  gebouw  ten  hal- 
ven fteeken.  cafas  liet  't  gezach  over 

fijn  volk  aen  Francifco  de  Soto :  en  ver- 
trok te  rugge  na  Rifpaniolo  :  alwaer 

binnen  Domingo  voor  de  koninglijke 
vuurfchaer  een  ernfthaftig   beklag 

deed  wegens  der  Spaenjaerden  ver- 
woedheid; doch  kreeg  weinig  ge- 

hoor :  weshalven  zich  uit  mhmoe- 

digheid  begaf  in  een  kloofter  der  Do- 
minicaenen :  namaels  gevordert  tot 

biflehop  van  Chiapa.  Ondertuflchen 
had  Soto  tegen  laft  van  Cafas  twee 

fche- 
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fchepen  2eil-vaerdig  gemaekt:  om 
fP+  lanx  de  kuit  Paria  te  handelen.  De 

togt  Jiep  ongelukkig  af;  want  hy 
wierd  met  fijn  volk  afgemaekt  door 
d'ingezeetenen  ,  niet  zonder  reden 
verbittert ;  want  de  Spanjaerden ,  vol- 

gens verhael  van  Cajas  uit  de  mond 
eens  zichtbaere  getuige,  ontvolkten 
de  landen  diervoegen  ongenaedig: 
dat  een  fchip,  tuffchen  Lucayos  en  Hi- 
Jpaniola,  feftig  mijl  zonder  ftreek-  wij- 

fervoer ,  alleenlijk  op  de  driftige  Cu- 
manfche  lijken,uit  de  Spaenfche  fche- 

pen baldaedig  over  boord  geworpen. 
Vorders  wierden  de  gevangenen  , 
door  honger  aemechtig  ,  meeft  op  Hi- 
fpaniola  te  land  geworpen  :  aenhoo- 
pen  tien  of  twintig  fterk  gedeeltr  ou- 

ders van  kinderen ,  mannen  van  vrou- 

wen gefcheiden :  over  ieder  trop  't  lot 
geworpen.  Dien  eenige kranke,  ver- 

minkte of  oude  te  beurt  viel,  was  ge- 
wend te  zeggen  :  (Chfas  getuigt  mee- 

nigmael  gehoort  te  hebben)  Wat  doe 

ik  met  zulk  eenzieke ,  verlepten  of 'ver- wijfden hond  ?  Geeft  hem  den  duivel 
over  :  ik  wilgeen  moeite  doen ,  om  hem 
te  dooden  en  te  hegraven .  Maer  de 
dood  van  Soto  bleef  niet  ongewroo- 
ken-  Eerlang  ftak  Jacob  Caftellon  voor 

T*  *  Domingo  zee  waerd :  liet  ettelijke  ben- 
den op  Cubagua ,  om  't  ftedeken  Cadiz te  herbouwen  :  maekte  een  fterkte 

aen  de  mond  van  Cumana ,  zedert  al- 
tijd by  de  Spanjaerden  verzeekert ,  en 

bedreef  vorders  een  groote  moord 
onder  de  Cumaners.  Niet  min  woede 

alhier  Hieronymus  Ortal:  de  üroom  Ne- 
geri  opgevaeren,  zond  fijn  luitenant 
Augudijn  Delgado  door  de  volk-rijke 
landfchappen  Guacharuco  en  Parima- 
tuötu  na  de  rievier  Unare  :  alwaer  hy 
niet  zonder  fchermutfeling  ,  over- 

vloedig voorraed  vond  in  een  vlek. 
Ortal  ondertufTchen  trok  op  na  Meta, 
met  diepe  voetftappen  van  onmen- 
fchelijke  wreedheid;  doch  tot  Guani- 
ha  genaedert,  (alhier  fneuvelde  Del- 

gado) wierd  van  fijn  muitende  volk, 
over-loopende  tot Nicolaes  Federman, 
verheten  :  zuix  met  tien  krijgs  knech- 

ten te  rugge  keerde  na  de  nieuwe 
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üetkteMiguelde  Neveri,  en  eindelijk 
na  Domingo  ,  uit  vrees  voor  Antonio  van  seLn- 

Sedenno :  die  zich  door  Ortal  veronge-  m- 
lijkt  waende,  om  dat  Cumana  tot  fijn 

land-voogdyfchap  behoorde.  Seden- 
no  vijf  honderd  man  fterk  ontdekte  de 

zee-kuft  tot  Patigutaro  toe  :  week 
voorts  binnenwaerd  .  en  onderhield 

geen  krijgs-tucht  altoos,  d'ingezee- 
tenen diende  zich  hier  af:  enfloegen 

meenigen  Spanjaerddooó.  Ook  ver- 
lekkerden de  tygersniet  alleen  op  de 

lijken ;  maer  rukten  zomwijl  d'een  en 
ander  uit  de  trop  weg.  By  nacht  liep 
't  leger  't  meeft  gevaer  :  befchermde 
zich  met  geftookte  vuuren  rondom 
tegen  defe  wilde  dieren.  Met  den  in- 

gangdes jaers  vijftien  honderd  zeven 
en  dartig ,  reifde  Sedenno  door  de  ge- 

weften  Anapuya  en  Orocomay  na  't  lan  d- 
fchap  Goïoguaney  :  alwaer  d'inwoon- 
woonders  haer  dapper  weerden  uit 
een  houte  fterkte.  De  ftormende 
Spanjaerden  fneu velden  veele  aen  ver- 
giftigepijlen  :  die  niet  doodelijk  ver- 

wond waeren  ,  moeften  't  vergif  iae- 
ten  uitbranden  met  gloeyendeyzers. 
De  verweerders  liepen  ook  niet  mis; 
weshalven  des  nachts  met  wijf  en  kin- 

deren na  een  gebergt,  vol  dikke  ruich- 
te  begroeit,  verftoo ven.  Sedenno,  over 
woefte  velden  en  bekommerlijke  rie- 
vieren  voorc-gezetjkreeg't  bergachtig 
landfchap  Odapararo  onder  de  voet: 
vond  hier  overvloedig  maiz  en  ettelij- 

ke goud-korrelen  :  en  was  nu  bygif- 
fing  anderhalf  honderd  mijl  gevordert 
op  de  boodem  van  Cumana,  wanneer 
met  de  dood  plaets  maekte  voor  fijn 

ftaet- volger  Joan  lemandez  :  die  in- 
fchelijx  eerlang  den  geeft  gaf.  Echter 

bleef  de  togt  niet  fteeken.  't  Spaen- 
fche heir  ontdekte  voorts  een  laeg 

land  ,  welk  by  winter-tijd  plas  lag : 
zulx  d'inwoonders  haer  flechte  hut- 

ten verlieten  ,  en  opkraemden  na 
het  gebergt.  Eindelijk  wierden  alle 
het  zukkelen  moede  en  onderling 
twiftig :  zulx  by  verdeelde  troppen 
en  lanx  verfcheide  wegen  na  Vene- 

zuela ,  Maracapana  of  Quhagua  ver- 
trokken. 

Seven- 
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|E  land-voogdyfchap  Venezue- 
la, in  de  lengte  uit-gellrekt 

anx  de  Noor  der  Oceaen ,  tuf- 

fchen  Maracapana  en  d' uit- 
hoek de  la  Vela  twee  honderd  my- 

len  ,  en    tachentig    landwaerd    tot 
Nieuw  Granada,  levert  overvloedig 
koorn,  kaes,  vee,  kotoen ,  huiden, 
Jarzaparilla,  allerley  wild,  vifch  en 
eenig  goud.    De  naem  Venezuela  be- 

duid zoo  veel  als  Klein 'Venetien  :  ter 
oorzaek  Alonjo  de  Oieda,  in  'tjaer 
veertien  honderd  negen  en  twintig, 
aldaer  een  ftad  ontdekte,  welker hui- 

fen,  oppaefen  uit  't  water  gebouwt, 
met  brugocnaen  malkander raekten, 
na  de  manier  van  Venetien.    'tLand- 
fchap  begrijpt  de  geweften  Curiana , 
Cuycas,  Caraccis,  Bariquicemeto,Tucuyo, 
encarora.  Meer  als  honderd  duizend 

ingezeetenen  flaen  onder  geld-op- 
brenging; van  welke  laft,  volgens 

orde  by 't  Spaenfche  hof beraemd ,  al 
'tman-volk  boven  de  vijftig  jaeren, 
of  jonger  dan  achtien,  vry  is.  Doch 
dit  land  had  eertijds  vry  meer  volk; 
want  het  wierd  diervoegen  uir-ge- 
moord    door   d'  Hoog   duitfche ,  op 
'tjaer  vijftien  honderd  negen  en  twin- 

tig, dat  meer  dan  vijftigmael  honderd 
duizend  zielen  ,  gelijk  de  biffchop 
Bartholomazus  de  las  Cafas  verhaelt, 
aen  kant  geraekten  :  ja  geheele  vol- 

keren uitgeroeyt  zijn,  onaengezien 
denftruik  roovers  minzaem  onthael 

deeden.  Belangende  dit  werk,  't  leid 
aldus.  Wanneer  kaizar  Karelde  Vijfde 
met  ifahella  dochter  der  Portugee- 
fche koning  Emmanuel  trouwde,  op 

'tjaer  vijftien  honderd  fes  en  twintig, verdroegen    met   hem    de  Welfaren , 
Duitfche    edelen    binnen   Augshurg 
voor  een  (tuk  gelds :  om  de  ftad  en 
landfehap  Venezuela  te  beheerfchen. 
En  defefchikten  derwaerds  Ambrofius 
Alfnger  en  Bartholomaeus  Sayltar  mtx 
vier    honderd    voet -knechten     en 
tachentig  ruiters.  Aen  Venezuela  ge- 

land verjoegen  loan  de  Ampues ,  die 
uil  fan  Domingo  afgefcheept  de  kuft 

Verrich 

lanx  Coriano  ontdekte  ,  en  bereeds 

met  Manaure  magtig  heer  aldaer  een 
verdrag  oeilooten  had.    Maer  Alfin-  „ 

o  rj  T  J       gen  van 
\ger,    na  tmeir  Maracaybo  voort- ge- ./%«•& 

rukt ,  liep 't  gewed  der  Axaguas  ver-  ™rkm woed  af.    De  Axaguas  quamen  hem 
i  danzende   te    gemoed    met    rijke 

fchenkaedjen  van  goud ;  doch  hy  ver- 
:  fchoonde  niemand:  joeg  een  groote     , 

j  meenigte  binnen  een  huis,  alwaerde 
'  gevluchte  aen  Hukken  wierden  ge- 

kapt: en,  dieop'tdakzichbergden, i  verbrand.    Zedert  vertrokken  na  de 

Pocabuyes  ,   ten  weften   van  't  meir 
:  Maracaylo  ondereen  woeft  gebergte 
verfpreyt :  by    welke   ettelijke  tyd 

[  vriendelijk  onthaelt  en  rijkelijk  be- 
giftigt ,  wanneer  vertrekken  zoude : 

greep  hy  mannen  ,  vrouwen  en  kin- deren, zoo  veel  te  bekomen  waeren, 

by  den  kop:  en  flootze  in  een  perk, 
dooreen  hoogeftaeketfel  omzet.  Al- 

hier leedenze  honger  en  dorfl:  tot 
elk  een  groot  (luk  goud  ten  randzoen 

op-bragt.    Die  't  gevorderde  goud 
niet  konde  uit-maeken  ,  verging  by 
mangel  van  fpijs  en  drank.  Op  gelijke 

voet  handelde  hy  met  het  naeft  gele- 
gen volk  Alcoholados :  van  welke  veel 

gouds  afperfchte ,  niet  zonder  alle  be- 
denkelijke wreedheden  :  zette  alle 

gebouwen  aen  kooien  :   verwoefte 
vorders  't  land  te  vuur  en  fwaerd ,  van 
Thamalemeque  totderievier  Lehrixa: 
voerde  een  merkelijk  aental  ingeze- 

tenen, met  ketenen  om  den  hals  aen 

malkander  gefchaekelt:  ieder  torfte 
meer  dan  honderd  pond  geroofde 
goederen  :  zoo  haeft  iemand  door 

honger  onder  den  laft  begon  te  be- 
fwijken  ,   wierd  ftrax  den  kop  afge- 
fneeden.  Maer  Alfinger  kreeg  einde- 

lijk een  koud  gebergt  onder  de  voet : 
alwaer  een  manhaftig  volk  zich  dap- 

per te  weer  (lelde:  zulx  hy  zelf  ge- 
quetft  wierd ,  en  na  Coro  gekeert  fijn 

wonde  beftierf ,  op  'tjaer  vijftien  hon- 
derd twee  en  dartig.    De  Welfaren 

fchikten  zedert  tot  Alfngers  ftaetvoi- 
gerloanAleman:  die  eerlang  door  de 

dood 
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dood  plaets  ruimde  voor  lorge  de 

Efpoira  en  Nicolaes  Federman.  't  Hoog- 
de gezach  ftondaenZsy^//^ ,  dewelke 

drie  jaer  fpilde  met  om  te  fwerven 
landwaerd  in ,  zonder  eenige  merk- 
waerdige  verrichting  :  alleenlijk  lag 
geduurig  over  hoop  metfijn  luitenant 
Federman.  De  voornaemfle  flad  al- 

hier is  Com.,  anderzintsookgenaemt 

Venezuela  ,enby  d'  ingezeetenen  Cora- 
na  :  zybefiaeij,  onder  een  gezonde 
lucht,  een  waterloofe  vlakte,  ron- 

dom met  gebergt  bezet  :  heeft  twee 
havenen,  een  ten  noorden  en  d' an- 

der weflwaerd,  alsook  een  goede 
zout-panne.  De  kerk  behoort  onder 
'tbifdom  Domingo.  Op 't  jaer  vijftien 
honderd  vijf  en  negentig  wierd  Coro 

by  d'  Engelfche  ftormender  hand  ver- 
meeftertenverbrant.  Noordelijk  van 

de  fladfteekt  'tlandfchap  Paragoana 
den  uithoek  fan  Roman,  tegen  over 

d'  eilanden  Aruba  en  Quracao,  diep 
zeewaerd.  Paragoana  zelf  is  vlak  en 

vol  wild.Uit't  midden  rijft  een  hooge 
berg.  d'  Inboorlingen  zijn  buiten  ge- 
mein  minzaemengaft  vry.  Deleeu- 

wen vlieden  hier  voor  menfchen; 
maer  nergens  loopen  wreeder  tygers. 
Van  Coro  loopt  een  weg  landwaerd 

over  'r  gebergt  Xizaezaras  na  't  geweft 
Bariqukemeto.  Tufïchen  beiden  leg- 

gen vruchtbaere  valleyen ,  welke  by- 
zonderlijk  overvloedig  maiz  voort- 

brengen •.  of  woefle  heuvelen ,  be- 
woond by  de  menfch  eeters  Axaguas. 

Seftig  mijl  ooftwaerd  van  Coro  leid  op 

d' ongemein  hooge  kuft  Caracas  de 
flad  Noflra  fennora  de  Carvalleda ,  met 
een  onbequaeme  en  vervalle  haven : 
en,  drie  mijlen  verder  ten  zuiden, 

't  ftedeken/d»  Iago  de  Leon ,  alwaer  de 
land-voogd  over  Venezuela  meeft ge- 

wend is  huis  te  houden.  Zuid- wette- 
lijk van  fan  Iago  vertoont  haer  de  flad 

Neuva  Valentia,  dicht  by  't  meir  Toca- 
rigua.  Voorts  leggen  ten  zuiden  van 
Valentia  op  een  ry  de  fteden  Xerez,  Se- 

govia  en  Tucuyo.  In  't  jaer  vijftien  hon- 
derd twee  en  vijftig,  ontdekte  Joan 

de  Villegas't landfchap Tucuyo ,  en  aen 
't  gebergte  Pedro ,  waer  uit  de  ftroom 
Burio  vloeyt.tamelijk  rijke  goud-my- 

nen.  't  Goud  bevveegde  hem,  om  ne- 
vens itam»  te  flichten  Segovia  :  welk 
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eerlang  ter  oorzaek   d' ongezonde 
lucht  verlegt  wierd ,  en  gebouwt  op 
d' oever  der  nevicrBarigukimeto,  al- 
zoo  genaemd  wegens  't  water  welk 
geroertafch-vervig  is    't  Vlakke  land 
rondom  beflooten  tufïchen  gebergt, 
zoude  ondraegeüjker  heet  zijn  ,  in- 

dien niet  koele  winden  van  'tgeberg- 
te  vielen.  d'Inboorlingen,  verdeelt  in 
volkeren,  die  elkander  geenzints  ver- 
ftaen,  leven  bykalabaffen,  harten  ,ko- 
nynen  en  deftruiken  cocuy,  waer  uit 
een  firoop  trekken.    In  de  ricvieren   vreemde 

Hacarigua  en  Boraute  werpenze  de  ge-  vjfcb~ 

ftampte  wortel  Barhafco  ,  welke  de  ""****' viffchen  dier  voegen  driftig  maekt,dat 

met  d'hand  gegreepen  worden .   By zoomcr-tijd  voorziet  ieder  zich  van 
wild-braed.  De  vangftgaet  aldus  toe. 
Zyfteeken'tdroogegrasen  ftruiken  ali  ookvm 
in  brand  :  de  wilde  varkens ;  bokken,  wM' 
harten  ,armadillen ,  tygers,  degroote 
flangen  bobas  en  meer  ander  gedierc 

vlieden  voor  de  vlam  uit  d'aenge- 
ftooken  ftruiken.  Weinigontkoomen : 
alzoo  de  jaegers,  ervaerene  boog- 
fchieters,  vinnig  op-paffen.  In'thoi 
geboomt  nevens  de  rievieren  maeken 
de  byen  overvloedig  hooning.  De  smmm, 
meefte  rievieren  vallen  in  de  ftroom  «*p««. 

Huriapari  vloeyende  uit  't  Peruaen- 
fche  gebergt  na  de  Noorder  Oceaen. 

't  Landfchap  Chioas  levert  goud.  dJfn-  inwoont 
boorlingen    rondom    Segovia    zijn  «««v* 

blood,verftandeloos,  zeergemindert  **" door  de  pokken,  en  geneegen  tot 
dronkenfehap :  dronken  vermoorden 
elkander  :  leven  onbekommerd  by 
wilde  wortelen  tot  de  maiz  rijp  is:wel- 
keopzommigeplaetfen  binnen  veer- 

tig dagen ,  op  andere  eerft  in  drie 
maenden  haer  volkoomen  rijpheid 
krijgt. Dicht  onder  Segovia\\oeyt  de  Stroem 
beekClaro  :  't  heider  water  zinktniet  claro, 
verre  van  de  fontein  onder  d'aerde:  by 
zoomer  ftroomthet  hoog,  des  win- 

ters loopt  de  boezem  bykans  droog. 
Hier  vliegen  allerley  vogelen;  doch  Vogek». 
aldermeeftquakkeien  enringduiven. 
d' Hoorn -heeften  fchaepen,  geiten 
en  verkens  vermeenigvuldigen  on- 

gemein :  worden  veel  gedreven  te 
koop  na  Nieuiv  Granada.  Degewee- 
ven  kotoenen  brengengoede  winilen 
toe.  Uit  Segovia  loopt  een  weg  door 

A  a  a  a  een 
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een  vaileye  twaelf  mijl  lang  na  de 
ilad  Tucuyo  ,   gebout  op  een  laege 
grond,  rondombezer met  gebergte, 

onder  een  gezonde   lucht,    't  Land 
geeft  overvloedig  koorn,  Spaenfche 
moeskruiden  ,zuiker, kotoen,  oflen 

koeyen ,  paerden ,  fchaepen  ,  harten 
en  geiten.  De  tygers  en  leeuwen  doen 

grootelchaede.  De  goud-mijnen  bly- 
ven  leggen ,  by  mangel  van  volk.  Hier 
valt  ook  bezoar  (teen.  Het  ftedeken 

Truxïllo ,  anders  ook  genaemt  nolira 

Sennora  de  la  Paz ,  leid  in  't  gewefl  der 
Cuycas,  een  ftrydbaer  en  wreed  volk. 

'tVlek  Laguna  vertoont  haer  dicht  aen 
den    oever  van  'tmeir   Maracayho: 
heeft  ter  zijde  een  woeft  veld  vol 
wild;  doch  word  zeer  geplaegt  van  de 
tijgers ,  die  des  nachts  tot  de  huifen 
zomtijds  inbreeken.  Maracayho  zelf 
loopt  veertig  mijl  landwaerd,  is  tien 
breed ,  vloeyt  en  ebt ,  ontfangt  ver- 
fcheide  rievieren,  en  voeddegroote 

viflchen  manatï.    d'ïnwoonders  ron- 

dom't  meir  ftichten  d'huifen  oppae- 
len  boven  't  water.  Ten  weften  woo- 
nen  de  Pocabuyes  en  Alcoholados,  beide 

vreedzaem  en  goud -rijk.   'tLand- 
fchap  Xuruara  beflaet  ten  zuiden  een 
vlakke  boodem  ,  fchuilende  achter 

hoog  gebergt ,  alwaer  zich  onthou- 
den de  fttijêbaereCoromochos ,  en  ten 

noorden   van    Xuruara  de  Bolures , 

dieht  by '  t  ftedeken  Merida.    't  Land 
rondom  valt  ongezond  en  moeras- 
fchig  :  't  volk  word  zeer  gequelt  van 
de  moskieten.  De  haven  Maracapana 
is  de  befte  van  Venezuela,  leid  aen 

't  ooflelijkfte  deel  des  landfchaps.  Op 
't  gebergt  aldaer  zijn  dewoefte  Chiu- 
gotos  neder-geflaegen ,  die  zoo  mee- 
nig  Spanjaerd  bekoomen ,  ten  mael- 
tijd  toe- bereiden.  De  vordere  have- 

nen ten  weften  wijken  voor  Maraca- 

pana :  alsnamentlijk//^^,  Sardi- 
nas   en  Burburate,  alwaer  ettelijke 

Spaenfche  huifgezinnen  een  zout- 
panne  hebben.   Ses  mijl  landwaerd 
ontmoetmen  't  verfche  meir  Tocarï- 
gua ,   vol   bewoonde    eilandekens, 

welker  ingezetenen  vreedzaem  le- 
ven   en    goud   verhandelen.    Ten 

noord- weften   maekt  d'Oceaen   de  Eilmi 

groote  inwijk  Trifte :  voor  welke  't  ei- land Bonayre ,  boven  gemein  vee-rijk, 
gezien    word.   Weder-zijds   leggen 

d'  Aves  vol  gevoogelt ,   en  auracao. 
d'  Uithoek  jan  Roman  fteekt  twintig  uithm 
mijl  zeewaerd  :  en  't  hoofd  Coauibo- 
coa  reikt  noch  verder  in    d'Oceaen. 
Tuflèhen  beide  loopt  de  fttaet  Vene- 

zuela, welke  'tmeir  Maracayho  aen- 
grijpt.  Voor  Coauihocoa  zietmcn  de 
vier  laege  eilandekens  Monjes  met 
witte  zand-kreeken  en   dicht  ge- 
boomt.   Uit   'tmiddelfte   rijft   een 
hooge  berg.  Op  de  vafte  kuft  land- 

waerd verheft  't  gebergte  de  Azïeyte 
gehakkelde  toppen.   Om  de  hoek 
verfchaft  de  bogt  Honda  een  veilige 

reede.  't  Hoofd  de  la  Vela  heeft  ter  'tHooj 

eener  zijde  den  inwijk  Porteieen  ten  ta- andere  kant  de  vlekken  Rancherïa  en 

noftra  Sennora  de  los  Remedios  ;  tuf- 
fchen   beide   vloeyt   de  ftroom  la 

Hacha.  d'Hoog  duitfehegezach  heb- 
ber Nicolaes  Federman  meinde  ,  op 

't  jaer  vijftien  honderd  vijf  en  dartig, 
aen  Vela  een  ftad  te  bouwen ;  maer  be- 

vond den  boodem  laeg  ,  roftachtig 
en  onvruchtbaer,  de  peerlen  klein, 
en  landzaeten  levende  by  vifch  een 
fmaekeloos  zaed  van   wild  kruid. 

Voorts  leggen  voor  Venezuela  behal- 
ven  de  genoemde   eilanden   Aves, 

Bonayre,  ̂ uracao  en  Aruba  het  eiland 

Tortuga,  alwaer  d'Enkhuifer  (Her- 
man Simon  Simonjzoon ,  op  't  jaer  fe- 

ftien  honderd  drie  en  twintig,  veel 

bokken  en    geboomt,  onder  welk 

eenig  pok-hout,  als  ook  een  zout- 
panne,  zag. 

Achtfte 
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j  And  R/o  de  la  Plata,  alzoo 
!  genaemt  na  een  vermaer- 

'  de  rievier,  heeft  geen  be- 
paelde  fcheiding  ten  we- 

flen;  maerten  ooftendoor  d'Oceaen 

befpoelt  ,  fluit  in  't  noorden  tegen Braftl,  en  zuidwaerd  voor  de  ftroom 

de  la  plata.  'tGeweft,  voor  zoo  veel 
bekend  is  draegt  overvloedig  terwe, 
zuiker ,  wijn  en  allerley  Spaenfche 
vruchten.   De  weyden  voeden  on- 
telbaer  vee,weik  jaerlijx  zeer  vermee- 
nigvuldigt  :  byzonder  zijn  de  paer- 
den  ongemern  toe-genoomen ,  ze 
dert  de  Spanjaerden  uit  Buenos  ^Ay- 
ras  op  kraemden  ,  en  aldaer  achter- 

lieten zeven  hengften  en  dartig  mer- 
rien.     Hier  loopen  driederley  har- 

ten.    De  grootfte  met  vreefelijke 
hoornen  wijken  ingroote  voorgeen 
koey  ,  onthouden  haer  op  moeras- 
fchiege  gronden  en   riedt -landen. 
Over  het  vlakke  land  rent  een  klein- 
der  flag;  doch  de  alderkleinfte  vind- 
men  op  het  gebergt ,  nevens  on- 
telbaere  daflen  en  fmaekelijke  ver- 
kens  ,  die  den  naevel  op  den  rug- 
ge  draegen.   De  Spaenfche  fwijnen, 
boven  gemein  fwaer  ,  maeken  een 
merkelijk  getal  uit.    Zcmmige  meer- 

katten hebben   een  gemeine  mans 
lengte  en  lange  baerden  :  tieren  y- 
zelijk  als  iemand  na  haer  mikt  om 
te  fchieten  :   rukken  de  pijlen  uit 
het  lijf ,  en  werpenze  op  den  fchut- 
ter.    De  ongebaerde  baviaenen  val- 

len kleider.     De  leeuwen,  tygers, 
flangen  ,   die  gantfche  harten  in- 
Hokken  ,  en  ander  ongediert  mae- 

ken 't  land  zeer  affchouwelijk.    De 
chameleons  draegen  doorgaens  fes  of 
fe\en  jongen  op  zijde  ,   en  houden 
den  bek  geduurig  open  tegen  de  wind: 
waerom  gezeid  worden  by  wind  te 
leven.   Voor  weinig  jaeren  zijn  hier 
ontdekt  mijnen  van  goud  ,  zilver, 
kooper ,  yzer  en  koftelijke  amati- 

ften.   't  Landfchap  Rïo  de  la  Plata  be- 
hoort onder  't  beftier  des  Peruaen- 

fche  onder-koning.  Doch  de  rievier  Ri*vie*di 
de  la  Plata  (d'inboorlingen  noemen- 
zeParanaguazu)  is  naeft  de  ftroom  de 
Amazones  de  grootfle  des gantfchen 
aerdboodems:  valt   in   de  Noorder 
Oceaen  tuftchen  de  hoofden  Antonio 
en  Maria  ,  dartig  mijl  van  elkander 
gefcheiden  :  ontfangt  vanooften  en 
weften  verfcheide  rievieren  tot  hee 
meir  Xarays  toe  ,  drie  honderd  mij- 

len boven  de  mond  van  la  Plata  op- 
waerds  gelegen  :  en  in  Xarays  loo- 
fen  ettelijke  fwaere  (hoornen  ,   uit 
het  Peruaenfche  gebergte  Andes  ne- 

der-geftort.    d'Lerfte  die  tegen  de-   sotismt- 
fe  groote  rievier  invoer,  op  het  jaer  f*£f vijftien  honderd  en  vijftien ,  tot  een 
eiland  in  het  midden  der  vloed,  was 
loan  Dias  de  Solis  :  dewelke  ,  alzoo 
hem  onvoorzichtig  te  land  begaf, 
wierd  nevens  verfcheide  Portugeefen 
dood-geflaegen  en  gegeten.  Elfjae*   *w  v*n 
ren  na  defe  voorval  ging  Selallïaen  £*2£ 
Gabottus  uit  Spanje  onder  zeil  :  om  morkwm- 

door  de  flraet  Magellanes  de  Specery  'dlg' eilanden  aen  te  doen  ;  doch  wierd 
benoodzaekt  ,   wegens  fchaersheid 
van  lijf-togt    en   onwilligheid  der 
vlootelingen  ,   binnen  de  rievier  1$ 
Plata  te  zetten.  Dertig  mijl  na  boven 
gezeik  ,  ankerde  onder  een  eiland, 

welk  den  naem  fan  Gabriel  toe-pafte  .- 
voer  met  booten  zeven  mijl  verder, 
en  ontdekte  de  ftroom  die  in  la  Pla- 

ta ftorte.    Hy  noemde   de  ftroom 
Salvador,  en   wierp  aen   de  mond 

een  fterkte  op,  alwaer  d'inham  een 
bequaeme   haeven  verfchafte  voor 
allerley  vaertuig.   Vond  vorders  la 
Plata    doorgaens  ftijf   tien   mijlen 
breed,  en  vol  eilanden  :  en  ten  we- 

ften de  rievier  Zarcaranna  ,   aen  de 

zuid -kant  bewoond  by  de  vernuf- 
tige  ingezeetenen  Diaguitas.    Daer 

Zarcaranna  in  la  Plata  valt  ,  wierp 
Aaaa  2  hv 
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hy  't  .(lot  Santi  Spiritus  op ,  en  zelfver- 
vorderde  reis.  Weftwaerd  liet  hy  leg- 

gen de  volkeren  Tenbues ,  Mequaretas, 

Mepenes  en  Aigais ,  ten  ooften  de  Qui- loacas  en  Santana :  en  fioeg  voorts  uit 

de  rievier  la  Plata  by  de  ftroom  Pa- 
rana noord-ooftelijk  in.  Hy  had  nu 

op  dit  vaer-water  vol  eilandekens 
twee  honderd  mijl  afgeleid  ,  wanneer 
uit  Parana  tegen  de  ftroom  Paraguay 
inliep.  Alhier  ontmoete  hy  volk,  met 
de  land-bouw  bezig ,  hoedanig  op  de 
gantfche  togt  niet  gezien  had.  Defe 
booden  vinnig  tegenweer  :  zulx  vijf 
en  twintig  Spanjaerden  fneuvelden. 
Dit  onthael  benookzaekte  Gabottus , 

zonder  andere  verrichting,  wederom 
te  keeren  ,  met  den  Portugeefchen 

pieloot  Diego  Garcia  ,  die  ,  't  zelve 
vaer-water  ingeflaegen ,  Gabottus  op 

Parana  gemoete.  En  dewijl  beide  ee- 
>  nig  zilver  bequamen ,  noemdenze  de 

groote  rievier  na  't  zilver  de  laPhta. 
De  vordere  ontdekking  bleef  zedert 

verrichting  negen  jaer  fteeken.  Thans  liep  Peter 

7' Mendoza  met  elf  fchepen,  voerende 

acht  honderd  man ,  tot  'teiland  Ga- 
briel,  en  bouwde  aen  de  zuid-zijde 
de  vaftigheid  Buenes  Ayres  :  alwaer 

veel  volk  van  honger  ftierf:  zulx  wei- 
nig verricht  wierd.  Op  Mendozaes 

voetftappen  volgde  eerlang  Alvares\ 
Cabeca ,  die  't  landfchap  Rio  de  la  Plata 
boven  andere  ontdekte  en  bevolkte. 

De  mond  van  p/dtabefchrijft  Laurens 

Bikker  aldus.  Buiten  't  hoofd  fanta 
Maria  leid  't  vlakke  eiland  Caftilhos 
zonder  eeniggeboomt,  vertoont  een 
roiïche  ftrand ,  en  aen  de  noord-zijde 
een  rotze ,  niet  ongelijk  een  verval- 
le  flot :  ten  zuiden  rijfen  twee  andere 

klippen.  Recht  voor  de  mond  ont- 
moetmen  'tfteenachtig  eilandeken 
de  Lobos ,  op  welk  niet  te  vinden  is , 

dan  een  meenigte  zee-wolven  :  ten 
ooften  fteekt  een  fteene  rif  diep  in  de 

rievier ,  kenbaer  aen  kabbelende  rae- 

velingen.  d'  Uithoek  Maria  is  vlak en  kael ;  doch  binnenwaerd  verheft 

zich  hoog  land  voor  d'eilanden  Flo- 
res  en  Maldonado.  Dit  heeft  een  goe- 

de zand- oever,  reede  en  verfch  water 
tuflchen  de  klippen.  Doch  Flores , 
rijfende  met  twee  heuvelen  ,  brengt 
niet  voort.  De  ftroom  Sous  valt  hier 

Befehrij- 
ving  der mond  van 

la  Flat* : 

Boek: 

in  la  plata  :  nevens  verheft  de  berg 
Seredo  een  hooge  kruin.  De  flinker 

oever  van  Plata  begind  met  d'uit- 
hoek  Antonio :  word  gefneeden  door 
de  rievieren  Ortis  en  dos  Sanclos: 

en  vertoond  't  ftedeken  Buenos  Ayres 
op  een  effen  ftrand.  Martyn  del  Bar  co 
vervolgt  de  befchry  ving  van  la  Plata. 
De  ftroom  valt  gevaerlijk  wegens 

d 'ondiepten.  d'Eilanden  op  de  rievier 
leggen  aldus:  die  de  benaeming  ƒ<?« 
Gabrieldtaegen  zijn  vijf  in  getal.  Mar- 
tijn  Garcia  ftaet  vol  geboomte  en  is 

wegens  't  goede  zaey-land  by  Peter de  Mendoza  bevolkt ,  en  naderhand 

ook  door  Joan  Ortïz  Carate.  Min 

vruchtbaer  zijn  d'eilan  dekens  Lazaro, 
alwaer  de  rievier  Vrayg  den  Plata  aen- 
grijpt;  doch  in  Trdryg  valt  Salvado,  en 
in  Salvado  de  fwarte  vloed  Negro ,  wel- 

ke uit  moerafTchen  zachtjens  loopt, 

geheel  diep  en  vol  vifch  is.  Vorders 
krijgt  la  Plata  elf  armen ,  ieder  buiten 

gemein  wijd  ,  en  vol  eilanden  ,  be- 
woontby  de  Guaranys.  Stijf  honderd 
mijl  opwaerds  hebben  de  Cherandyes 
haer  nedergeflagen  op  vermaekelij- 
ke  eilanden,  niet  verre  van  de  Radfant 

^  e,  gelegen  op  de  punt,  welke  de  rie- vier Bermeio  maekt ,  daerzein  la  Plata 

uit  watert.  Op waerd  leid  't  lan  dfchap 
Ana ,  ten  deele  wegens  vrnchtbaer- 
heid  dicht  bewoont ,  ten  deele  ver- 

dronken :  voorts  de  rotze  Pennapo- 
bre :  niet  verre  van  't  ftedeken  Guayra 
ftort  la  Plata  zeer  yzelijk  over  hooge 

klippen.  Doch  belangende  d'inboor- 
lingen  van  diteeweft  :  het  wordby    **•* r  i     •  i  m         1  i.       gen  var, 
verlcheide,  malkander  zeer  ongelijk  'tmian 
in  tael  en  zeden ,  bewoont.  Aen  de  ft** .  i   «  j  .  i  vele  en ; zuid-kant  der  gezeide  rievier  ,  van  ftheiim 
d'uithoek  Antonio  tot  Buenos  Ayres, 
fwerven  wijd  en  zijd  de  Quirandies, 
niet  min  wreed  als  ftrijdbaer ,  die  met 

't  vleefch  van  meenig  spanjaerd  nu  en 
dan  een  vroolijke  maeltijd  houden. 

Landwaerd  loopen  de  furies  en  Dia- 
guitcu.  Lanx  la  plata  leggen  verfprey  t 

de  Tenbues,  een  gezeggelijk  volk, 

welk  meeft  by  de  vifch-vangft  leeft. 
Nevens  de  rievier  Paraguay  onder- 

houden d'Ameguaes  de  zelve  voet  van 
leven.  Maer  de'Carioes  houden  vee 
en  bouwen 't  land.  Honderd  mijl  ver- 

der leven  de  payaguaes.  Diep  in 't  land woonen 
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woonen  de  Chattes  en  Carcares ,  die 
veel  goud  en  zilver  bezitten.  Joan 

d'Ayola,  alhier  verrijkt ,  wierd  met  al 
fijn  volk ,  door  de  Chames  afgemaekt. 

Op  't  jaer  vijftien  honderd  een  en 
veertig ,  fcheepte  uit  Spanje  Alvarez 
NunezCabeca,  voor  land- voogd  her- 
waerds ;  doch  konde ,  wegens  tegen- 

wind en  droom  la  Plata  niet  bezeilen: 
weshalven  aen  de  rievier  Itabucu  te 

land  flapt :  trekt  over  hoog  gebergt : 
bragt  zedert  negentien  dagen  zoek , 
om  door  ruige  boffchaedje  te  hakken: 

geraekte  thans  in  't  gebied  Armiriri, 
en  een  dag- reis  verder  in  Cipoyay,  en 
eerlang  ook  op  den  boodem  Tocan- 
guazu.  De  landzaeten  Guaranies  oog- 

ften  tweemael'sjaers  matz  encazavz : 
voeden  ganfen ,  hoenderen  en  pape- 
gaeyen  binnen  haer  huifen  :  zijn 
menfch-eeters  en  ongemein  wraek- 
gierig.  Caheca  pafte  dit  gewed  de  be- 
naeming  Vera  toe  :  vervorderde  reis 
over  de  rievieren  Ignazu ,  Tzbagz  en 

Taauar't ,  op  wiens  oever 't  vlek  Aban- 
gobi  gezien  word,  en  weinig  verder 
Tocanguzir.  De  grond  ,  aller  wegen 
vruchtbaer,  heeft  lullige  vlakke  vel- 

den ,  fchoone  rievieren  en  vermaeke- 

lijk  geboomt.  Maer  hier  aen  volgen 
woede  bergen,  diepe  moeraflchen , 

onveilige  riet-velden  wegens 't  fchui- 
lendeongediert,  en  dichte  bofïchen. 
Cabeca  had  defe  ongelukkige  gronden 
achter  zich :  wanneer  de  voet  zette 

op  't  vrucht-rijke  gewed  der  Guara- 
nies zeer  woefte  menfchen.  't  Land 

geeft  overvloedig  maiz ,  batatas ,  grae- 
nen  en  een  fchynbaere  hoope  van  zil- 

ver-mijnen. Wettelijk  voort-reifende 
over  de  rievier  pquerz,  bragt  achtien 
dagen  toe  ,  eer  wederom  geraekte 
aen  de  droom  Ignazu ,  die  in  de  Para- 
nava\t.  Hy  kreeg  ook  eindelijk  den 
vloed  Paraguay  op  zijde :  vond  lanx 
den  oever  dereufen  Agazes,  dewel- 

ke geen  landbouw  waerneemenjmaer 
geduurig  in  canooen  ten  roof  vaeren. 

ieufcn  uit-  Naderhand  is  dit  volk ,  volgens  Mar- 
troep.  tyndelBarco,  tot  een  toe  uitgeroeyt 

door  de  Spanjaerden.  Niet  verre  van 

d'  Agazes  woonen  de  drydbaere  en radde  Guaycurues ;  en  hooger  op  de 
Cacoues ,  welker  gewed  goud  en  zil- 

ver leevert.  Landwaerd  zijn  neder- 
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geflaegen  de  Guxarapos  ,  die  jaerlijx 
verhuifen  na  de  Paraguay ,  om  aldaer 
teviflchen,  wanneer 't  water  laeg  ge- vallen is  ;  want  anderzints  met  het 

begin  van  louw-maend  fmelt  de 
rievier  zoo  geweldig  -.  dat  het  land 
dijf  honderd  mijl  meer  als  fes  vadem 
diep  plas  leid.  Eindelijk  verlied  de  schnkkeiij. 

Paraguay  zich  zelf  in  'tgroote  meir  JjJJJ'""' Xarayes  vol  eilanden.  Onder  andere 

droomen  uit  't  gebergte  Andes,  vak 
ook  in  dit  meir  d' Ignazu ,  lanx  welke 
de  volkeren  Xacoaes  ,  Xaquejfes  en  vreemde 

ChaneJJes  huifveden.  Volgt  vorders  ™lkeren- 
een  greot  ft  uk  verdronken  lands,waer  » 
achter  de  Xarayes  bequaeme  woonin- 

gen hebben.  Defe  door-booren  de 

lippen,  planten  mazzen  fpinnen ko- 
toen. Haer  gewed  doot  tegen  een 

naere  wildernis ,  die  eindigt  omtrend 
'tlandfchap  Tapuaguazu,  wiens  in- 
woonders  Tarapecocies  van  allerley 
leeftogt  overvloedig  voorzien  zijn. 
De  Payzunoes  ter  zijden  afgelegen 
zijn  als  noch  niet  recht  bekend.  Bo- 

ven't  dedeken  Ajfumchn  woonen  de 
May as ,  op  den  weg  na  Pm*.  DeMa- 
yasgtenzen  aen  de  Tamacoas  :  beide 
bezitten  zilver  mijnen.  De  eerde  dad 
deslandfchaps  Rw  de  la  Plata  is  Bue-  st<*dB»er,e$ 
nos  Ayres,  op  een  vlakke  boodem,  W- 
gehoorig  tot  de  Morocotes,  gebouwt 
door  Peter  Mendoza  ,  in  't  jaer  vijf- 

tien honderd  vijf  en  dartig ,  fedig  mijl 
van  de  mond  der  rievier.  De  nieuwe 
burgers  hielden  wangefchikt  huis: 
zulx  ieder  eerlang  om  een  goed  heen- 

komen zag.  Alvarez  NunnezCabeca  be- 
volkte wederom  den  verlaete  plaets : 

welke  omtrend  twee  honderd  in- 

woonders  uitmaekte,die  by  den  land- 
bouw en  handel  op  Brafil  leven.  Ook 

brengen  zomwijl  de  karren  uit  Potofi 
eenig  zilver  herwaerds  ,  hoewel  ter 
Huik ;  want  de  Spaenfehe  koning  zulx 
geenzintstoe-daet.  Tufichen  Buenos  >tLand 
Ayres  en  Corduba  leid  't  vlakke  land  D*ft>°pl*d*- 
Defpoplado,  negentig  mijl  lang  zonder 
huifen  en  bsomen  i  de  graefige  grond 
voed  meenig honderd  duizendpaer- 
den,diein'twildweyden.  Hier  vlie- ten na  la  plata  de  dtoomen  Lucban, 
los  Arrechivos ,  Arreca,  Zarcaranna  en 

andere,  't  Valt  onveilig  voor  een  klein 
gezelfchap  te  reifen  over  dit  gewed : 

Aaaa  3  alzoo 
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alzoo  ds  fwervende  lurïès  niemand 

stad  Af-    verfchoonen.  Maer  d'hoofd-ftad  van 
fimtdon:    Rio  je  la  piata  is  Neuflra  sennora  del 

Affumdon ,  ( andere  noemenze  Afcen- 
//0#)getimmert  aen  de  rievier  Para- 

guay ,  vierde  halfhonderd  mijl  af  van 
de  mond  der  flroom  de  la  Plata.  De 

burgery  beftaet  uit  vier  honderd  Span- 
jaerden  en  drie  duizend  Meflie een.  De 

landvoogden  andere  koninglijke be- 
velhebbers houden  alhier  huis  :  on- 

der welker  gezach  meer  als  vier  hon- 
derd duizend  Americaenenüaen,  da- 

gelijx  vermeenigvuldigende.  Binnen 
Ajjumcion  woonen  doorgaens  meer 
vrouwen  als  mannen  ,  ter  oorzaek 
de  mannen  nu  en  dan  in  togten  tegen 
deCariosen  Agazes  fneuvelen  :  hoe- 

wel anderzints  de  Guatataes  ,  Cheri- 
guanes ,  Mogolaes  en  Connanequaes  den 
Spanjaerden  dienftwillig  gehoorzae- 
men.In  't  gezicht  van  Ajjuntcionfteekt 
de  berg  Lamhare  fijn  top  boven  de 
wolken. Weinig  verder  verfpreid  zich 

't  meir  Ttapua ,  ut  wiens  midden  een 
ftejle  klip  ,  hoog  honderd  vade- 

£ejehm  men  hemel waerd  rijft.  Zeventig 
mijl  ten  noord-ooften  van  Ajfumcion 
ontmoetmen  't  fledeken  Real ,  an- 

derzints ookgenaemt  Oliveros,  lanx 
de  rievier  Paratta.  Alhier  valt  over- 

vloedig brood  ,  wyn,  vleefch ,  vifch 

Real, 

B  O  E  K: 

en  allerley  Spaenfch  gewafch  ,  hoe- 
daenig  infehdijx  rondom  Ajfumcion 
is  te  vinden.  Niet  verre  boven  Real 
ftort  deParana  over  fteile  klippen  in 
een  laegte  van  twee  honderd  vade- 

men. Geen  vaertuig  derft  op  een  sehrMe 

mijl  weegs  aen  êde  water-  val  nae-  %£*" deren  ,  of  het  loopt  in  de  fterke 
mael-ftroom  merkelijk  gevaer.  De  wettig] 

vefling  fanta  Fe  beflaet  een  vlakke  '* Ie' landouw,  welke  floot  tegen 't  groot 
geweft  Tucuman.  Rondom  Fe  woo- 

nen d'Aigais ,  Mepenes ,  Mequaretas, 
Chïloacas ,  Calchïnos  en  Tenhues.  De 
zee-kuft  eindelijk  heeft  een  gelijke 
en  veilige  ftrand  zonder  blinde  klip- 

pen ;  doch  vol  duinen  en  bergen.  De 
rievier  Grande  vloeyt  hier  door  een 
enge  mond  zeewaerd ;  en  breyd  zich 

binnen  wijd  uit  tegen  't  geweft  Patos. 
Vorders  vloeyen  vervolgens  in  d'0- ceaen  de  rievieren  Tamandabug  en 

Ararungo  en  't  meir  Alagoa.  Noord- 
ooftelijk  boven  Alagoa  leggen  de  ei- 

landen CatharïnatwGale.  In  de  bogt 
Tojuqua  vertoonen  haer  verfcheide 
eilandekns.  De  ftroomen  Tajahu  en 
Ttahuca  vallen  uit  hoog  gebergt,  be- 

woont by  de  volkeren  Anniriri  en 

Cipopay.  'tGewefl  befpoelr  door  de 
nss'iztArarapïra  verfchaft  overvloe- 

dig ververfching. 

Negende  Hooft-ftuk; 

Q  H  I  L  L 
€renzeo 

va»  Chili, 
Bili  ftrekt  haer  uk  tuftchen 

Peru  ten  noorden ,  en  d'  uit- 
hoek Diego  Gallego  zuid- 

waerd ,  lanx  de  Zuid-zee,  tot 
tweehonderd  en  zeventig  mijl :  de 
breedte  bereikt  twintig  en  minder 

mijlen;  na  dat  't  hooggebergte^»^, 
wiens  toppen  onder  een  geduurige 
fneeuw  duiken  ,  meer  afwijkt  van 
d'Oceaenofnzedett.  'tLand  ismeefl 
vlak ,  behalven  daer  de  bergen  Ser ra- 
ma  ,  herkomflig  uit  Peru ,  doorgaens 
drie  mijl  de  zee  my  den,  en  zomwijl 

jatr-getym  tot  dicht  aen  ftrand  loopen.  De  win- 
ter alhier  komt  gelijk  met  de  zoomer 

in  Spanje  :  alzoo  Chili  by  na  de  zelve 
hoogte  heeft  ten  zuide  der  middag- 
Jijn,  gelijk  Spanje  ten  no orde.  Waqr- 

giiegend- heyd  van 't  zelve , 

fMaer » 

om  ook  Chili ,  onder  een  getemperde 
lucht  tufTchen  hetteen  koude,  niet 
anders  als  Spanje ,  overvloedig koorn, 
wijn  en  voorts  allerley  fmaekelijke 

vruchten  geeft,  en  weelig  vee  aen- 

queekt.  De  lente  begint  met  d'  herfft- 
maend,  de  zoomer  met  winter- 
maend,  d'herfftmet  lente- maend, 
en  de  winter  met  zoomer-maend. 
De  warmte  nochtans  is  doorgaens 
grooterdan  dekoude.Men  verneemt 
hier  weinig  donder  of  blixem.  ïn  verjtijfdi 

zommige  valleyen  valt  een  dikke daeHW- daeuw  ,  welke  verftijft  en  gezond 

voedzel  geeft,  niet  ongelijk  't  man- 
na, 't  Gras  behoud  een  geduurige 

groente,  en  't  geboomt  bladeren.  De 
weyden ,  jagt  en  vifTchery  ftaen ,  vol- 

gens 
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gens  orde  des  Spaenfchen  koninx, 
voor  ieder  vry.  Alle  reizigers  wor- 

den 'tgantfche  land  door  koft- vry 
onthaelt.  Men  vind  hier  tweederhan- 

de  fchaepen ,  tamme  en  wilde.  On- 
der de  tamme  worden  gerekent  de  ka- 

meel-fchaepen  met  lange  fijne  wolle, 
een  hals  vier  voet  hoog  ,  de  voorfte 

pooten  viermael  gefplitfl,  d'achter- 
fte  eens ,  en  een  wijde  muil :  waer  uit 

fchuim  briefehen  op  welken  vergram- 
men ,  en  vijften  te  gelijk  diervoegen , 

dat  niemand  omtrend  haer  duuren 

kan :  wanneer  door  laft  vermoeyt  ne- 
der-vallen,ftaen  niet  op,fchoon  dood- 

geflaegen  wierden,  't  Vleefch  valt 
taey ,  gelijk  der  paerden.  De  wilde 

berg-fchaepen  zijn  rood ,  en  hebben 
zachte  glinfterende  wolle,  welke  la- 
kenen  geeft  van  luifter  als  kamelot. 
Defe  fchaepen  loopen  fnelder  dan  een 
paerd.  De  Chikefers  leidenze  met  een 
koorde  geftooken  door  de  ooren. 
Vorders  brengt  Chili  niet  alleen  tar- 

we ,  garft,  maiz  en  allerley  aerd-ge- 
wafch  overvloedig  voort ;  maer  by- 
zonder  de  teca  ,  welk  een  halve  elie 

hoog  groeyt ,  niet  ongelijk  de  garft, 

'tgraenfwijmtnarogge  :  indefchoo- 
ven  gedroogt  by  zon,word  gedorfcht, 
in  heet  zand  gerooftert ,  en  op  een 
vierkant-platte  fteen  met  een  fteene 
rollegemaelen.  Dit  meel,  ongemein 
voedzaem  ,  (een  klein  muddeken 
voed  een  man  voor  een  gantfche 
week)  verftrekt  ten  fpijs  en  drank; 
want  met  veel  waters  gemengt  geeft 
aengenaeme  lavenis  ,  en  met  weinig 
vocht  een  aengenaem  eeten.  De 
vrucht  unni  {de  Spanjaerden  noemen- 
ze  murtilld)  is  gelijk  een  kleine  rof- 
fche  druif,  van  fmaek  tufichen  zuur 

en  zoet.  De  wijn ,  uit###igeperft,  is 

helder  voor  'toog,  liefelijk  op  de  tong 
en  goed  voor  de  maeg,  zonder  hoofd- 

pijn te  verwekken  :  zy  geeft  ook 
fchoonen  edik.  'tVoornaemfte  van 
Chili  zijn  de  rijke  goud -mijnen, 

't  Land  leid  ten  grooten  deelewoeft, 
wegens  geduurige  oorloogen,  welke 
deftrijdbaere  A rauco  en  haer  bondge- 
nooten  tegen  de  Spanjaerden  diervoe- 

gen manhaftig  voeren ,  dat  nergens  in 
America  ooit  harder  tegenftand  von- 

den, of  meer  afbreuk  leden.  Zyfpree- 

ken  een  mannelijke  tael,  volgens  blijk 
by  Elias  Herkmans:  die  uit  de  mond 
der  Chileefers  de  volgende  woorden 
aenteikende.  Het  zal  den  lefer  niet  , 

verdrietig  vallen ,  indien  ettelijke  al- 
hier ter  neder  ftellen.  Zy  fpreeken  tmH» 

dan  aldus:  tepanto,eenjaet:  tien, een  chileefm- maend  of  de  maen :  toninco,  een  week : 

ante ,  de  dag  of  zon :  paun ,  de  nacht : 
tabuyo ,  den  avond :  eppeun ,  morgen- 
ftond :  rangiante^  middag :  urle,  mor- 

gen :  eppoe ,  o  ver-morgen  :vya,  gifte- 
ren :  putey  ,eergifteren  -.hachiante, he- 
den :  mintay ,  nu  :  weytiva,  toenmaels : 

wantarulei ,  des  morgens  vroeg  :  tap- 
tou,  laet:  biliante  ,a\üjd:  chumel,  wan- 

neer :  chemchuem  ,  gelijk  als  :  hueno, 
d'hemel :  quereh,  lucht  of  wind :  tomo, 
wolken :  xoangelen  ̂ evten-.  pillan,  don- 

der :  gualio ,  blixem :  huta  que  quereb^ 
ftorm :  maoni ,  regen :  piren ,  fneeu w : 

verqumao ,  dauw  -.pilingei,  ys:  que t ah 
vuur :  k o ,  water :  tue ,  aerde  :  mappo, 
land :  pele ,  kley :  cura,üeen : maviel, 
hout :  alwven ,  timmer-hout  :  millia, 

goud  :  Hen  ,  zilver  .•  paila ,  metael : 
titi ,  tin  :  pavillue ,  yzer  :  qutal-cura , 
eenkey-fteen:  chadi,  zout:  lij l, een. 
klip  :  milla-mappu  ,  een  goud-ader : 
alyquen,  eenbcom :  cahu,  kruid  :  ne- 
ho ,  nooten  : pino ,  gras :  cayron,hooy, 
voento ,  een  man :  domo ,  een  wijf:  qui- 
duugen ,  eenjongeling :  Yecbo,  eenjon- 
ge  dochter  :  penien>  een  kneehtjen: 
domopenien  ,  een  meisjen  :  chou ,  va- 

der: nenque,  moeder:  cheche,  groot- 
vader :  domo-cheche  t  groot- moeder : 

im<c0,  moeders-broeder:  mama,moe- 
ders-zufter  :  pelcuchau  ,  ftief- vader : 
cd#//<2,ftief-rnoeder:  hotum,  een  zoon: 
neaque,  een  dochter :  penu,  broeder: 
lamoen  ,  zufter  :  guempo  ,  fchoon-va> 
der  :  viica ,  fchoon-moeder  :  choupo, 
fchoon-zoon:  weuro-penco  ,  bloed- 
vriend  :  cunewa  ,  wees-kind :  huythu, 
oud-man :  cude ,  oud-wijf :  penienloe^ 
voedfter  :  apocuraca  ,  opper-hoofd ; 
curaca  ,  heer ;  apo  ,  alderhoogfte  ge- 
zach-hebber  :  nentoque  ,  beftierder : 
ulmen,een  aenzienelijke  perzoonaed- 
je :  pulmen ,  een  edelman :  macht,  een 
genees-meefter  :  cona  ,  een  foldaet : 
retave-caman,  een  fmit  :guito-ivok,  een 
weever:  challo-acaman ,  eenvifFcher: 
nillacaboe,  een  koopman:  turintawe, 

een 
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een  verver:  chumpiro-caman  eenmut- 
fe-maeker :  tultunca  caman,  een  trom- 
me\-ü&egei:nichetaniweni,een  knecht: 
voerquin ,  een  boode  :  langamcheboe, 
een  dood-flaeger :  chuguiboe,  een  dief: 
ïlhiboe ,  een  bedelaer :  alvee ,  de  dui- 

vel :  ruca,  een  huis :  ullïn ,  een  deur : 

chaquana ,  een  trap  :  pylca,  een  muur : 
wana-ruca ,  een  dak :  pithe-ruca  ,  een 
hut  -.guetaltuange  ,  een  haerd:  lolcura, 
een  eetens-kas  zcdtyy^een  bed-ftee- 
de  :  depotuarka,  een  gevangen-huis : 
weltelve,een  ga\g:pengal,een  graf:f/*#- 
##<?»  ,  de  zee :  Ie vo ,  een  rievier :  buta- 
wampo,  een  fchip  :  pïchuampo  ,  een 
fcheepje:  dolio,  eencanoo:  wampo, 
een  boot :  altwen,  een  maft :  mou,  tou 

wen^/tf,  zeilen :  wyta,  een  riem:  gue- 
tal,  vuur  :  tubquen ,  afch :  c«/« ,  een 

doove-kool:  de,  vlam:  oy^  ; /,  een  bran- 
dende koel  :  wietum,iook  :  catila,  een 

kaers :  wyno,  een  mes :  wïti ,  een  lepel : 

guidi,  een  pot :  lepoe,  beezemen :  lepo- 
boruwe,eentand-iïooker:pavilla-lonco, 
een  ftormhoed :  waïquï,  een  piek :  pyl- 
qui ,  een  pijl :  pulquetuboi,  een  boog : 
tultunca,  een  trompet:  macane ,  een 
yzereknodze  :  cachal,  een  bijl:  wita, 
een  fpaed  .juifue,  een  zeef:  cbilca,een 
brief:  charawilla,  een  broek :  ic/<*,  een 
vrouwen-kleed :  domoruida,  een  rok : 
couchon ,  een  fak :  pino-chompiro ,  een 
flroo-muts :  awgi,fpijs:  cobque,  brood: 
nul-cobque ,  'tbinnenfte  desbroods  : 
lïquangue,  licht :  duminge  ï ,  duifternis : 
quemeiquen,hkkcmyen :  medda,pa$ : 
*w?,  vleefch-nat :  i/0»,  vleefch:  cutcha- 
ïlon, fchaepen- vleefch:  voara  ilcn,oiïe- 
vleefch :  cuchi-ilon,  verkens-  vleefch : 
cuchi-cbam,een  hamme:  chadïtues-ilon, 

gezoute- vleefch :  caucan,  gebraeden- 
vleefch  :  avaun  ,  gezooden-vleefch : 
puytfcha,  de  darmen :  curam,  een  ey : 

quecuram,  de  dooyer  van'tey  :  lycu- 
ram,'t  wit  van  het  ey :  iwyn,  boter:  ylu, 
melk  xpuuloo,  drank:  uino,m)n:chkhe, 
bier :  cutan ,  pij  n  of  ziekte :  aren-  cu tan, 

dekoorts:  towongen,  't  hoofd:  lanco- 
cultano,  hoofd-pijn :  veno-aren,  fchurft: 
albungien,een  wonde :  molbuen,  bloed: 
tourna,  een  blinde  :  cawinto ,  een  mael- 
tijd :  colchou,  de  kinder  pokjens :  wocu- 
bu ,  een  wild-dier  :  pangi,  een  leeuw : 
naguel,  eentyger:  cuchy,  cenfwijn: 
mkhun,  een  kalf :  dewe,  een  muis :  wa-  \ 

ren ,  een  rat  :  tuwe-dewe  ,  een  mol : 
tewa,  een  hond  :  pulpeo  ,  e  en  vos:  no- 
^«^eenbeerin  :  lame,  een  zeehond: 

lemo-cucbi,ttn  w'dd-fwynxhumam^en 
hart :  puedo ,  een  zeebok  :  quelen ,  een 
ftaert  :  chiliïveki,  eenfehaep:  zunem, 

een  vogel :  lyppe,  een  pluim:  mepoïi- 
nem ,  een  vleugel:  gue km-inem ,  een 
kleed  uit  vederen :  dani  inem  een  neft: 
achawal  ,ecn  henne  :  alchahavoal,  een 

h&empylken,  een  end  vogel:  ƒ>//#,  doof: 
hïlca,  die  een  oog  heeft  :  topilgen, 
fcheeluw :  topil,  mank  :jeca,  een  raef : 
guereo,  een  ly  lier :  cogo ,  een  koekoek : 

uullyn,  een  bye  -.puilt,  een  vlieg:  uulgn- 
musky ,  derby  en- koning  -.pet  ar,  een 
luis:  nerem,ezn  vlooy.piro,  een  worm, 
culculla,  een  mier:  cunincunin,ctn  ftae- 

pel :  w/<? ,  een  (lang :  bylcum ,  een  hae- 
gediffe  :  ponono ,  een  padde :  challua, 
een  vifch :  ca  wel,  een  dolfijn :  iene ,  een 

walvifch  :  uouqui,  een  fpiering  :  17/0- 

chalva ,  een  ael :  chad'ttuel-chalva ,  ge- 
zoute  vifch:  anquen-chalva,gedioogde 
vifch  iqutnpilon,  oefters :  chapes,  mof- 

felen :  coïnouw,  een  kreeft :  quicbiquin- 
chio,  een  valk :  wd#a> ,  een  arend :  cho- 

roi,  een  papegaey :  poo ,  een  tak :  kern- 
pomamel,  een  flronk :  bopemamel,  ver- 

dort hout :  nebue ,  een  okkernoot: 

nidoïwas ,  een  wijngaerd :  nïdu ,  een 
ftaek  :  ##£#?»,  aerdbeezien :  coucbouw, 
fwarteaeibeezien:  ///#£,  paddeftoe- 
len  :  cachu  kruid :  pilun-proque  ,weeg- 
bree :  calïcaï,  drie  blad :  c#/7,  barnende 

netel :  pragyn,  bloemen  :  manen,  zaed: 
methen ,  meel :  chiquelen ,  zemelen : 
gueli-uanca  ,  korael :  kijpy,  glas :  cudi, 
een  molenfteen:  pel,  modder  of  lym : 

tajfaquido  ,fchatting :  quengu  ,houwe- 
lijx-goed :  dereno-culyn,  fchuld :  culyn, 
loon :  nzllawijn ,  los-geld  :  quyn ,  een : 

eppo,twee  :  qutla,  drie:  meli,  vier: 
quechu ,s\){'.  cuyn,(e$  :  relgi,  zeven: 
pura,  acht:  aïlla, negen:  maripatacot 
honderd:  roarama,  duifend:  guiltui, 
een  kerne :  tapet,  loof:   mtl,  een 

fchorfch;  ƒ>?///,  deziel:  oalel,  'tlic- 
chaem :  lai-calel,  een  lijk :  i^é,«,  vleefch : 
molvin, bloed  :  iorö,  een  been  :  telqut, 
vel:  uel,  een  zeenuwe:  uenmohtn, 

een  ader :  /<?«cö,  't  hoofd :  /0/,  't  voor- 
hoofd: lenglen,  d'harzen  pan  :  lonco, 

'thair  :  teren  -  lonco  y  grijsheid  :  lolo, 
d'herzenen:  ö;^»,'taengezicht:  taun, de 
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de  koonen  :  ne  ,  d'oogen  :  tacune, 
ledemaeten  :  denen ,  wijn-braeu- 
wen ;  ju ,  de  neus  :  peloju,  de  neus- 
gaeten  :  merum  ,  fnot  :  pilum ,  oo- 
ren:  oun  ,  een  mond:  adem,  fweet: 

quewen  ,  de  tong  :  melhue ,  de  lip- 
pen :  horu ,  de  tanden:  i/ga,  de  kie- 
len :  bida-bida  ,  't  verheemeld  des 

monds  :  coun ,  fpoufel  :  mewe ,  de 
keel  :  neen  ,  adem  :  quette  ,  de  kin- 
ne  :  paiun  ,  de  baerd  :  pylco  ,  de 
hals  :pel,  de  nek :  Upan ,  een  fchou- 
der  :  puilpa,  een  arm:  cue.  ̂   een 
hand  :  mancue ,  rechter  -  hand  :  we- 

lecoe  ,  üinktr-hand:  puley  cue ,  'tplat 
des  hands  :  changel-cue  ,  de  vinge- 

ren :  buta-  changel,  de  duim:  voili , 
de  naegeien :  zevo ,  de  bord  ;  moju, 

de  mammen  :  pue ,  de  buik  :  wed- 
do  ,  de  naevel :  cadi ,  de  ribben :  bu- 
ri,  de  rugge  :  anca ,  delendenen: 

quichio ,  de  billen  :  penem,  de  man- 
nelijkheid: metu ,  't  baerlid :  chan,  de 

dyen  :  lucu  ,  de  knien  :  wetunthoy, 
de  knie  -fchijf :  hemum  ,  de  kuiten  : 

kamon  ,  de  voet  :  pinque ,  't  hart  : 
wocun  ,  de  longe  :  que  ,  de  maeg: 
curique ,  de  lever:  ueca  que ,  de  milt : 
quelche ,  de  darmen  :  villin ,  de  blaes : 
mee ,  ftrond  :  perquen  ,  een  fcheet : 
momoy ,  flank  :  pelengüey,  een  fpinne : 
ïnche ,  ik :  eimi ,  gy :  tuhei,  hy :  inchen, 

wy :  tecengen-eimen ,  gy-luiden :  lie n- 
gen,  zy-luiden:  emma,  alzoo  :  muh, 
neen  :  pichumei ,  dicht-by :  auerjngei , 
verre  :  taymen  ,  tegen  :  woecuu,  bui- 

ten :  compay ,  binnen :  pulon, beneden: 

toono ,  boven :  huri , achter  -.junengen, 
voor  :  quelleb  ,  nevens  :  munai ,  ge- 

noeg: alengeï,  te  veel  :  munalaï,  te 

weinig:  chemibla ,  waerom  •  ueinibla, 
daerom  :  uei-mai^  laet  het  zoo  zijn: 
wei  ,  defe  :  temuneï  ,  fchoon  :  voora- 
nei  ,  leelijk  :  newonei  ,  üerk  :  leptun- 
gei ,  fnel  :  chouwo  ,  luy:  alilonconei, 
zeer  wijs :  voentannei,  deftig:  queunei, 
hoovaerdig  :  culenei ,  rijk  :  cunewal, 
arm  :  toucu,  dwaes  :  molgei  ,  naekt: 

ilungey  ,  gekleed  :  queten ,  eng  :  an- 
quen,  droog: prequin ,  gierig  : prequi- 
boe  ,  mildaedig :  buta  ,  groot  :  pichi, 
klein  :  montingei ,  vet :  toutau  ,  mae- 
ger -. pettun,  verve  :  queli,tood  :  cal- 
vu,  blaeuw  :  carel ,  groen  :  choot , 

geel :  curï ,  fwart :  lye ,  wit :  nilla-ca- 
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ju,  verruilen  :  illuwyn  , geven  :  tui- 
gnei ,  vroolijk  zijn :  umatum ,  flaepen : 
Urnen  ,  uitdenflaepontflaepen  :  tang- 
nube  ,  breeken  :  bemgne  ,  bouwen : 

playn  ,  vinden  :  uangen-byn  ,  verlie- 
fen  :  necul ,  loopen  :  amon  ,  gaen : 
utalegen  ,  ftaen  :  wiwijn  ,  zijn  :  ju- 
cheleyn  ,  leggen  :  tecanen  ,  danfen: 
padenatum  ,  vallen  :  utalenen  ,  op- 
ftaen :  auinge  ,  zitten  :  dimgue,  fpree- 
ken  :  terne/enge ,  fwijgen  .-  puronge, 
zingen  :  pylcunge ,  roepen  :  quipay , 
komen  :  zen  ,  eeten  :  butun  ,  drin- 

ken :  mepai  ,  kakken  :  willam  ,  pif- 
fen  :  cudepain  ,  fpeelen  :  locatum  , 

kyven  :  langawyn  ,  dooden  :  meco- 
wyn  ,  draegen  :  chuquin  ,  fleelen : 
guallulueno  ,  weder-geven  :  pelteney, 
betaelen  :  lay,  derven :  rengalgei ,  be- 
graeven  worden  :  quedau  capay ,  ar- 

beiden :  intunge  milla ,  goud  uitgrae- 
ven  :  nilla-teubyn  ,  verkoopen  :  nil- 
la-vin,  koopen  :  quimla  wi  tarnt  piel, 
ik  kan  u  niet  verflaen :  chu  pipaimi, 
wat  doed  gy  ?  champaila  ,  niet :  juei 
pingeimi  ,  hoe  word  gy  genaemt  ? 
luan  pingen  ,  ik  word  loan  genaemt: 
cheo  ruaimi ,  waer  gaet  gy  na  toe? 
Moppo  muruam  ,  ik  ga  landwaerd: 
cheo  tui  mi ,  van  waer  komt  gy  ?  Ni- 
ro  comotoun  ,  ik  kom  van,huis  :  chu- 

mel qu'tpa,  tuai  mi  ,  wanneer  zult  gy 
komen  ? '  chumel  prutuai  mi  ,  wan- 

neer zult  gy  gaen  ?  Ale  prungi  tamru- 
ca ,  is  uwe  wooning  verre  afgelee- 

gen?  picherungei,  't  is  dicht  by:  ale- 
prungei,  zy  leid  verder:  inchi  quipa- 
rum  camappumu ,  ik  denk  te  vertrek- 

ken na  andere  landen :  chemnibla  qui- 
parui  camappumu ,  waerom  wild  gy 
vertrekken  na  andere  landen  ?  Mere- 

lya  tiva  mappumu  ,  hier  is  geen  leef- 
tocht: aleibelay  twachi  tipanto ,  beni- 

hliaale geniep  ayn ,  het  jaer  is  hier  on- 
vruchtbaer  geweeft  ,  daerom  heb- 

ben wy  gebrek  :  cheo  mappungen  ta- 
michau  ,  in  wat  landfchap  woond  u 
vader  ?  Ah  ei  ei  ,  de  duivel  heeft 

hem  weg  gehaelt :  ai  eimi  ruaju  in- 
chio,  wilt  gy  hem  gezelfchap  hou- 

den ?  Ailan  ,  ik  wil  niet  :  aien  ,  ik 
wil  :  chuben  quecken  neieimi  tania , 

hebt  gy  iets  voor  te  zetten,  omt'ee- ten  r*  cancan  achawal,  neen  ik  hebbe 

gebraeden  hoenders :  mu  wy  ,  hoe 
Bbbb  veel? 
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veel  ?  Munalei  enchintavia  ,zy  zullen 

voor  ons  genoeg  zijn  :    chulen  pu- 
tuayn ,  waer  zullen  wy  drinken  ?  Aile 
mangunmeinis ,  ik  dank  u  :  chuben  do- 

mo trivo ,  wat  vrouw  is  defe  ?  lnchi  tan 

curi,  't  is  mijn  vrouw:  nïnave ,  mijn 
dochter:  nidomo,  mijnbyzit:  alete- 
minigei  vei  domo,  het  iseenfchoone 

vrouw:  quipangnei ,  kom  hier  :  amo- 
tunge,  loop  weg:  umatuayn,  laetons 
te  bedde  gaen  :  utajuca ,  laet  ons  op 

ftaen  :  wira  cuchai  compay  tan  mapu- 
mu  ,  de  Spanjaerden  zijn  in  dit  land 
gevallen :  quipa  waicha  laimi  ,  willen 
wy  zamen  vechten  ?  Waiquinagelan, 
ik  heb  geen  wapenen  :  ina  en  pea  in 
watqui ,  volgt  my ,  wy  zullen  wape- 

nen krijgen  :  ali  teum  inche  ,  ik  ben 
te  vreeden.  De  vlootelingen ,  die  on- 

der de  vlagge  van  Henrik  Brouwer, 

op 'tjaerfeftien  honderd  drieën  veer- 
tig ,  uit  Brafil  om  goud  voeren  na 

Chili ,  bragten  voor  goud  dufdaeni- 
gerj  woorden -fchat  te  rugge.    Chili 
vorders  ,  alzoo  genaemt  wegens  de 
ftrenge  koude  {chili  beteikent  by  de 
Peruaenen  koude)  behoeft  niet  re  wij- 

ken voor  eeniggeweft  in  America: 
vmchttaer-  ais  weik  een  gezonde  lucht  en  vrucht- 

&hilh.m    baere  grond  ,  zeer  dicht  bewoont, 
geniet,  't  Voorziet  Peru  meenigmael 
van  leeftocht :  te  vaerdiger  derwaerds 

gevoert  ,   dewijl  de  zuide- winden 
geduurig  lanx  de  kuft  waeyen.    De 
De  Peruaenfche  onder -koning  fielt 
hier  een  land-voochd.   'tHeeft  twee 

bifdommen  fan  lago  en  l'lmperial. 
Zommige  Chileefers  ftaen  onder 't  ge- 

bied der  Spanjaerden ,  en  leven  in  hut- 
ten: andere  zijn  meer  woeft,  en  ver- 

deedigen  haer  vryheid  gewaepender 

t7»dm    hand-    zy  h.ebken  groote  koppen 
hoedamig :  met  platte  aengezichten.   De  man- 

nen rukken  't  hair  aen  de  lippen  ,  kin- 
ne  en  fchamelheid  met  gefcherpte 

fchelpen ,  ten  dien  einde  om  d'hals 
hangende  geduurig  uit:  doch  vry- 
ven   het  eerft  met  warme  afTche. 

't  Hoofd  hair  gekort  tot  d'ooren,word 
metdebandtariweloncogeürikt.  Aen- 
zienelijke    perfoonaedjen    hechten 
aen  de  band  zilvere  plaetjens  en  tur- 
koifen.    Zommige  evenwel  draegen 
op  't  hoofd  d'afgeftroopte  huid  van 
weefels  of  diergelijke  beeften,  zulx 
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de  kop 't  voorhoofd,en  de  ftaert ^ach- 
terhoofd bedekt.    Dufdaenig  dexel 

noemenze    manieivelonco.     Weinige 
hebben  mutfen,  die  zy  op  haer  ma- 

nier toe-ftellen.     Doorgaens  zijn  de 
Chileefen  de  langfte  niet ;  doch  gezet 
en  fterk,  tuftchen  blank  en  zaluw.  Die 
onder  Spaenfche  dienflbaerheid  ftaen 
voeden  lang  hair,  door  welk  onder- 
fcheiden  worden  vandegefchoorene 
Ucais,  de  welke  den  Spanjaerden  alle 

moogelijke  afbreuk  doen.  De  vrou-  dtruh 

wen ,  doorgaens  klein ,  loopen  bloots  drtt&  '• hoofds  :  't  hair  flingert  los  over  de 
fchouders :  't  word  opgebonden,  wan- 

neer maen-ftondig  zijn.    Doch  ,  die 
rondom  Ca/?™  woon  en,  draegen  lok- 

ken ,  niet  ongelijk  de  Nederlandfche 
juffrouwen.  In  Coquimboen  Loauimbo 

gaenze  als  't  vrouw-volk  in  Peru.  Alle 
hebbenze  dicht  en  fwartachtig  hair. 

Haer  kleding  is  flecht ,  hoewel  zinde- 
lijk.  De  mannen  trekken  een  wijde 

broek  aen,  om  delendenen  toegebon- 
den :  nemen  voorts  een  wolle  kleed, 

vierde  half  ellen  lang  en  twee  breed, 

met  een  gat  midden-weegs.waer  door 
't  hoofd  fteeken :  zulx  't  kleed  over  de 

fchouderen afhangt:  d'armen  enbee- 
nen  blijven  bloot.  De  vrouwen  bedek- 

ken haer  met  de  zelve  wolle  ftof ; 
maer  op  een  andere  wijfe.  Zymaeken 
een  fchort  om  de  lendenen  vaft ,  en 

een  lange  rok  tot  d'aerde  toe ,  voor  de 
krop  met  zilvere  of  koopere  fpelden 

zamen  -  gehecht  :  't  hoofd  ,  borft  en 

beenen  zijn  ongedekt.  'tLaekenzelf vertoont  roode,  witte,  blaeuwe  en 

eyer-gele  ftreepen.acn  de  boorden  ge- 
fronft.  't  Vrouw- volk  is  van  fterke  gt-fitrh  chi 
fleltheid.  Henrik  Brouwer  getuigt,  hoe  kefche-vn 

zommige  op  fijn  fchip  een  kind  hael-  wm: den ,  die  binnen  een  halfuur  't  kind 
zoogden  wandelende  :  ettelijke  had- 

den zulke  groote  borften,  datzeden 
kinderen,  op  de  rugge  gebonden,  te 
zuigen  konden  geven,  werpende  de 
borften  over  de  fchouders.  Op  feeft- 
dagen  trekkenze  konftig-gebraeyde 
koufen  aen.  Haer  hutten,  laeg  nevens  nmtm : 
d'aerde,  beftaen  uit  ftroo  ,ried  en lie- 
fen ,  en  zijn  nietopgeflaegen  alsgints 
en  herwaerds  by  gebuurten ,  in  welke 

d'huifgefinnen  van  een  geflacht,  zom- 
tijds  dartig,vijfrig,hondert  of  hondert 

en 
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en  twintig,onder't  gezach  van  een  op- 1 
per-hoofd,(zy  noemen  hem  ra/wa)  te 
zamen-woonen.  't  Huifraed  is  weinig  | 
en  flecht:  namentlijk  twee  of  drie  kan-  { 
nen,  om  den  drank  chka  tebewaeren, 
een  hoorne  beeker.een  ftecn  op  welke  I 
'tkoorn  breeken ,  en  een  of  twee  hou-  f 
teftoelen:  de  vermogenfte  gebruiken 
ook  fchaepe-vachten ,  welke  voor  de 

i-bouw :  gaften  ter  aerde  fpreyden .   Zy  leven 
zonder  eenige  bekommernis:  zaeyen 
noch  planten  meer ,  als  voor  een  jaer. 
Haer  rijkdom  leid  aen't  vee,  van  welk 
nochtans  geen  groote  overvloed  heb- 

ben. Met  den  ingang  der  wijn-maend 
komt  een  gantfche  buurt  te  zamen:de 

een  helpt  d'anderfpitten,  ploegen  en zaeyen.  In  twee  dagen  befchikken  de 
mannen  dit  werk  :  't  vordere  blijft  den 
vrouwen  aenbevoolen ;  want  de  man- 

nen flaen  geen  hand  aen  'twiejenof 
't  inoogften.  Zy  eeten  en  drinken  van 
den  morgen  tot  den  avond,  wanneer 
niet  op  eenige togt trekken:  by  welke 
voorval  des  middags  en  avonds  mael- 
tijd  houden.  De  drank  beftaet  uit  wa- 

ter met  garfte-meel  of  ter  we  gekookt. 
Op  feeft-dagen  zuipenze  chka,  ge- 

'im 

tnetvrttt- 
wen: 

■vreemd 

vryen , 

brouwen  van  »taiz,geknaeuwt  by  tan* 
delofe  oude-wijven.  Anderzints  wort 
ook  een  drank  f  oegeftelt  uit  de  vrucht 
unnï ,  welke  fmaekt  na  Maderafche 
wijn.  Ieder  trouwt  zoo  veel  vrouwen,  hop-h^ti 
als  hy  kan  koopenen  de  koft  geven; 
want  de  vryfters en  weduwen,  moe- 

ten van  d'ouders  gekoft  worden.Ieder 
geit,  zoo  zeer  niet  na  fchoonheid  en 
aen  zien,  als  na  kracht  en  yver,  tot 
voorfland  des  huisgezin,  't  Vryen  gaet 
vreemd  toe.  Een  zoon  heeft  geen  ei- 

gendom ;  maer  leeft  op  genaede  van 
fijn  naefle  bloed  -  vrienden  :  d'een 
fchenkthem  een  varken,  d'andereen 
koe.de  darde  een  fchaep,de  vierde  iets 
anders.  Aldus  verrijkt,  hangt  eenige  „ 
turkooifen  en  plaeten zilversom  den  *«»w» 

hals  van  de  vader  des  vry  fiers :  maekt  homd^ bekend  hoe  veel  houwlijx-goed  kan 
looven  :  en  bedingt  eindelijk ,  ten 
naeuwflen  als  kan  met  fijn  toekom- 
ftigefchoon-vader.Zomtijds  geeft  hy 
twintig, zomwijl vijftig,  ja  honderd 
fchaepen,  ofTen,  koeyen,  varkens, 
paerden,  hoenders,  een tabbaerd en 
ettelijke  vaeten  vol  chka.  Thans  leid 

de  vader  fijn  dochter  na  't  huis  des 
Bbbb  2  brui- 

en  vol-  trek= 
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bruidegoms,  alwaer  met  fpijs  ont- 
haelt  word ;  maer  moet  den  drank 
zelf  bekoftigen.  Ettelijke  dagen  na 
defe  vereeniging  ,  komen  de  naefte 
bloed  vrienden  den  nieuwe  vrouw 

verwellekomen  :  en  zingen  over 

maeltijdeen  bruilofs-lied  aend'hou- 
welijx-god  Maruapeante.  Alle  zit- 
tenze  ter  aerde  neder  op  fchaeps- 
vachten.  't  Gebeurt  meenigmael ,  dat 
demaegen,  den  man  fijn  vrouw  ont- 
weldigen ,  byzonder  wanneer  haer 
hard  handelt:  hoewel  een  man  over 

de  vrouw  magt  heeftomtedooden: 
van  welk  mifdrijf  de  bloed-verwanten 
zomtijds  wraek  nemen.  Elk  neemt 
zooveel  wijven  als  hem  goed  dunkt. 
De  vermoogende  maeken  voor  ieder 
vrouw  een  byzondere hut.  Wanneer 
zich  met  een  wil  vleefchelijk  vermen- 

gen, laetzulxheimelijk  weten.  Een 

bemind  hy  boven  andere.  d'Overige 
fijn  niet  meer  als  flavinnen ,  die  aller- 
ley  arbeid  moeten  waer-nemen.  De 
mannen  vallen  buiten  gemein  min- 
yverig.  Indien  een  vrouw  een  vreem- 

deling flechts  onder  d'oogen  ziet, 
word  jammerlijk  afgerofcht :  en  op 

overfpel  betrapt ,  zonder  rechts-vor- 
dering,  dood-geflaegen.  Endaerom 
zijnze  evenwel  niet  kuifch  ;  maer 
zeer  tot  geilheid  genegen.  Als  een 
vrouw  een  kind  krijgt,  wafchtze  haer 
zelf  en  't  kind  in  koud  water :  men 
flacht  een  lam  chiluraque :  houd  een 

blijde  maeltijd:  de  kraem- vrouw  ont- 
fangt  nevens  de  gaften  een  ftuk 
vleefch :  en  keert  des  anderen  daegs 

tot  het  gewoonelijk  werk.  De  Span- 
jaerden  getuigen ,  hoe  haer  vrouwen 
infchelijx  meer  errmeer  door  de  lucht 
verharden ,  en  even  als  deQhilefche  de 

vrucht  ontfangen.  'tStaet  een  wedu- 
we vry  wederom  te  trouwen ;  doch 

moet  aen  haer  kinderen  giften  uit- 
deden.Indien  buiten  houwelijk  blijft, 

en  tot  haer  ouders  keert,  ftrekt  tot 
meer  lof.  Beide  mannen  en  vrouwen 

baeden  des  morgens,  ookbynijpen- 
de koude,  indeftroom.  Zy kennen 

noch  God  noch  gods-dienft,  behal- 
ven  Pillan  en  de  duivel,  dieallerley 
quaed  veroorzaekt :  weten  van  geen 

opftanding  :  achten  't  leven  onder 
't  hoogfte  goed :  waerom  als  iemand 

R    D    E        B    O    E   K<: 

gefturven  is  zy  gewend  zijn  te  zeg- 
gen, alverey ,  beduidende  de  duivel 

heeft  hem  weg  gehaelt :  thans  verhef- fen de  bloedverwanten  en  vrienden 

een  naer  gehuil,  't  Begraeven  gaet 
vreemd  toe.  De  lijken  blijven  drie  en 

meer  maenden  onbegraeven  :  wor- den vol  ruikende  kruiden  geflopt ,  en 

in  de  zelve  gewentelr,  tegen  de  ftank . 
Als  eindelijk  ter  aerde  beftelt  zuilen 

worden,  komen  de  vrienden  drie  da- 
gen te  vooren  by  een ;  Aagten  een 

fchaep  :  zijn  zamen  vroolijk  :  en 

werpen  't  lijk  in  een  kuil  dicht  by 

de  hut,  welken  d' afgefturvene  be- 
woonde: men  leid  ook  in 't  graf  een 

ftuk  van  't  geflachte  fchaep  en  een 
kruik  vol  chica.  Maer  belangende  den 
afgod  Pi//an,we\ken  fy  eenige  liedjens 
toe-zingen  met  vreemde  gebaenen , 
geloovenze  :  dat  een  geeft  beftaen  de 
uit  lucht  is,  die  alle zaeken  op  aerde 
beftiert  :  andere  houden  Pillan  de 

donder  te  zijn,  welk  ook  alzoo  ge- 
naemt  word  :  waerom  Pillan  alder- 
meeft  eeren  ,  wanneer  het  dondert; 
want  dan  fteekenzeeenpijlenfteene 

bijl  in  de  aerde  ;  en  grijpen  de  wape- 
nen in  de  vuift ,  niet  anders  als  of  een 

magtigevyandhaerfchielijk  over  den 
hals  quam  :  alzoo  meinen  door  de 

donder  gewaerfchout  te  worden  we- 
gens d'aenkomft  derSpanjaerden ,  van 

welker  wreedheid  een  diepe  afkeer 

voeden.  Zy  noemen  aüe  helden  Pil- 
lan, en  fchryven  de  zelve  goddelijke 

deugden  toe.  Zy  zuigen  fterk  tabak: 
en  als  den  rook  in  de  lucht ,  niet  zon- 

der vreemde  potzeryen  ,  blaefen, 

fchreeuwenze  :  ontfangdit  ,  o  Pillan. 
Zeeghaftig  uit  eenige  veldflag  te  huis 

gekeert  fteeken  de  fteene  bijl  in  d'aer- de:  ftaen  gewaepend  rondom  den  bijl: 
zuipen  tot  overftallige  dronkenfehap: 

en  zingen  't  liedeken  pawary  ter  eeren 
Pïllans.  Zyfpringen  zeer  wreed  met 
de  gevangenen  om.  Defe ,  ten  dans 

geleid,  maeken  haer  metd'overwin- 
naers  Iuftig  vroolijk  :  wanneer 't  fpel 
op  haer  beft  is ,  worden  met  bijlen  dens 

kop  ingehakt:  d'harten  uit  de  lijven 
getarnt :  in  welk  ieder  verwoede  tan- 

den zet.  Op  gelijke  voet  ftraflenze  de 
ftruik-roovers ,  dieven  en  verraeders. 

Doch,  die  veel  Chica  aen  de  voor- 

naem.- 
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naemfteperfoonaedjen  fchenken  kan, 
koopt  zich  vry  van  de  gezeide  draf. 
Dit  nochtansgeld  niet  omtrend  too- 
venaers  of  hexen,  die  zonder  genae- 
de,  met  alles 't  geen  bezitten,  leven- 

dig verbrand  worden.  Zy  hebben 
geen  priefters  of  dewelke  den  gods- 
dienft  waernemen.  Alleenlijk  zijn  in 

hoogeachting,diebeft7/>tfHW'j'  zingt. 
De  tweede  afgod  Maruapeante  geeft 
haerdoorinblaefingof  in  den  droom 
te  kennen ,  wanneer  een  wijf  moeten 

trouwen  of  beflaepen.  Maer  zulx  ge- 

fchietniet ,  ten  zy  bevoorenst'fijner 
eere  dol  en  vol  gezoopen  en  liede- 

kens gefchreeuwt  hebben.  De  land- 
beftier  ftaet  aen  voornaeme  edelen 

Vlmen  of  byzondere  heeren  Curacen. 
Op  zommige  plaetfen  heerfcht  een 
alleen  ,  die  de  benaeming  Pulmen 
draegt.  Defe  Vlmen  en  Curacen  ftaen 

zo  m  tij  ds  o  ver  vijf  en  twintig,  of  vijf- 
tig of  honderd  huifgezinnen.  Haer 

magt  is  gelegen  in  vergaedering  van 
al  het  volk  te  befchry  ven  ,  en  met 

't  zelve  wegens  lands-zaeken  te  be- 
raedflaegen  :  vermoogen  zulx  met 
niemand  byzonder  doen ,  noch  eeni- 
ge  fchatting  af  te  vorderen  ,  dan  by 
hooge  noodzaekelijkheid  :  moeten 
de  meenigte  tegen  den  vyand  voor- 

Happen  :  ftaen  onder  d'algemeine  be- 
vel-hebber Apocurace,  of  onder  een 

Nentoque.  De  waardigheid  der  Cura- 
cen en  Pulmen  verderft  van  ouders  op 

kinderen:  of,by  mangel  van  zoonen, 

op  fwaegers  en  naefle  bloed -vrien- 
den. Zomtijts  zien  de  fchranderfte 

den  ander  wel  een  voordeel  af:  en 

lichten  den  rechten  erfgenaem  uit  fijn 
ftaet.  Andere  mindere  ambten  wor- 

den vergeven  by  de  Curacen  of  Pul- 
men. Maer  de  verkiefing  eens  Nento- 

que  gaet  aldus  toe.  Wanneer  dit  eer- 
ambt open  ftaet,  maekt  iemand,  die 

na  't  zelve  dingt,  overflag  :  of  fijn middelen  zoo  verre  (trekken  :  om  de 

Curacen  en  Pulmenen  met  een  heerlij- 
ke maekijd  te  onthaeien.  Indien  zulx 

kan  goed  maeken ,  ontbied  alle  ter  be- 
ftemder  plaets  :  werwaerds  zich  ge- 

waepend  begeven.  Onder 'tbraflen 
en  zuipen  heft  eindelijk  de  verzoeker 
een  reden  aen  :  behelzende  fijnedele 
afkomft ,  treffelijke  daeden ,  rijkdom 
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en  vrienden :  weshalvtnfmeekt,om 
de  bediening  der  afoefturvene  Nento- 
que  te  bekleeden.  Thans  ftaet  een  Cu- 
race  op ,  wiens  hals  by  de  verzoeker 
behangen  word  met  een  keten  turkoi- 
fen  of gefleepg  witte  fchelpen.  DeCu- 

race  beweegt  d'andere  tot  de  verkie- 
fing,  zonder  eenige  voorgaende  be- 
ding-punten.  De  verkoorene  belooft 
alles  ten  beften  van  degemeinezaek 
te  zullen  beftieren.  Teiftond  neemt 
de  Curace  den  turkoife  halsband ,  en 
deeltze  onder  de  voornaemfte  uit. 
Defe  handel  eindigt  met  Jangwijlig 
fmullen ,  drinken ,  danfen  en  zingen. 

Op  gelijke  wijfe  maekt  men  een  Apo- 
curace of 't  hoogfte  opperhoofd :  hoe- 

daenigen  de  Ucaes ,  zedert  een  gerui- 
me tijd,  om  meer  vryheid  te  genie- 

ten, over  haer  niet  geftelt  hebben. 
De  wapenen  der  Chïleefen  zijn  lan-   wtymm 

cien  ,eens  zoo  lang  als  d'Europifche,  ferncklee" aen  de  punt  gefcherpt  :  zy  gebruiken 
ook  knodfen  met  yzer  beflaegen ,  en 
bloote  Spaenfche  degens  ,  alzoo  de 
fcheeden  van  langer  hand  verrot  zijn. 

De  Pukhes ,  ooftwaerd  achter  't  hoog     '. . , 
gebergt    la    Cordilhra   woonachtig ,  hoedaenig 

fchieten  vinnig  met  vergiftige  pijlen.  volk- 
Van  dikke  oflèa- huiden  maekenze 

heimetten  en  borft-harnaftèn,  tegen 
een  fwaerd  fteek-  en  flag-vry.    Alle 
weten  handig  met  paerden  en  landen 
om  te  gaen  ;  doch  fchroomen  zeer 

voor  d'handbufïèn  en  vuurroers.  Ter-  wonderlijks 

wijl  noch  lefen  noch  fchry ven  kon-  Jjjjj? in 
nen,  maeken  de  opperhoofden  door 

een  getrouwe  boode  aen  d'andere  ge- 
zachhebbers  bekend,  't  geen  in  oor- 

log of  vreede  tot  welftand  desgemei- 
ne  beft  noodig  achten.  ,  De  boode 
draegt  een  pijl,  aen  welke  een  band 

hangt,  ten  bewijs  van  onderlingege- 
meinfchap :  de  pijl  word  gevat  met  de 
rechter  hand  :  en  indien  hy  ,  dieze 
ontfangt ,  wil  antwoorden,  ftuurt  den 

pijl,  verdikt  door  een  tweede, te  rug- 
ge  ;  maer  wanneer  dienftigacht,  an- 

dere Curacen  en  Pulmen  van  de  zelve 

bootfchap  bericht  te  doen  , zend  door 
fijn  eigen  dienaer  den  pijl  op  gelijke 

wijfe  aen  haer  a£    Dus  verre  belan- 
gende de  zeeders  der  chileefen.   Het 

kan  nietondienftig  wefen  ,  hier  byte 

voegen  't  geen  de  zichtbaere  getuige 
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Alonfo  d'Ouaglie  ,   wegens  de  lucht- 
vflreek  en  't  aerd-gewafch  in  Chili  ter 

jam-getij-  neder  geveld.    De  winter -maenden 
denincbiii:  zeid hy ,  zijn  diervoegen  onftutmig, 

dat  zomwijl  de  boomen  niet  alleen 

uit  d'aerdewaeyen  ;  maer  't  aerdrijk 
zelf  verftuift.  Zommige  valley en  leg- 

gen vol  fneeuw :  zulx  de  fneeuw  de 
toppen  bereikt :  welke,  als  ontdooy  t> 
de  rievieren  dapper  doed  fwellen: 
waer  door  de  landen  veel  flib  ontfan  - 

gen,  tot  vruchtbaere  mefting.  De  kou- 
de valt  hier  fcherper ;  ter  oorzaek  van 

't  naeftgelegen  gebergte  winden  waei- 
jen  ,  die  velen  vleefch  door-fnyden. 
Defe  winden  zouden  't  gewed  allent- 
halven  ontvolken ,  tenzy  't  gebergt 
meefl  vol    fwaere    eiken -boomen 
ftond ,  op  welke  de  winden  breeken. 
Ook  leveren  de  valleyen  gegraeve  ko- 

len ,  die  d'inwoonderstotduurzaeme 
brand  beezigen.  De  winter  ontbloot 
de  vruchtboomen  van  bladeren;  doch 

niet  de  dichte  boffchaedjen.  De  vel- 
den ftaen  in  de  lemen  zo  vol  wei-rie- 

kende bloemen  ,  dat  zonder  tal  zijn, 
niet  alleen  ten  opzicht  der  meenigte ; 
maer  ook  van  verfcheidentheid.  Uit 

de  zelve  word  gekookt  'twater  der  En- 
gelen ,  alzoo  genaemt  wegens  liefelij- 

ke reuk  en  gezonde  fmaekelijkheïd. 

't  Gras  wafcht  infchelijx  zeer  weelig. 
Inde  flacht-maend  enwinter-maend 

bereiktetd'hoogtevanftaendekoorn. 
Raepen ,  munte ,  drieblad ,  venkel  en 
moflaerd-zaed  zaeyen  haer  zelf,ette- 
lijke  mijlen  verre.  Vorder  heeft  Chili 

by%ondert  verfcheide  genees -kruiden,  welker 
sZe"'krui-  kracht  de  heel-meefters  en  meefteref- 

fen(zy  worden  genaemtMdci)  voor  de 
Spanjaerden  verbergen.  De  Maci  ftaen 
in  hooge  achting,niet  alleen  by  de  Chi- 
leefen;  maer  ook  Spanjaerden;  dewijl 
groote  kennis  der  artzeny  hebben. 
Onder  d'heilzaeme  kruiden  munt  uit 
quincia-mali,  welk  niet  meer  als  een 
halve  hand  palm  boven   de  aerde 

groeyt :  't  heeft  takjens,  verfprey t  ge- 
lijk een  bondel  bloemtjens :  ieder  tak- 

jen  eindigtin  een faffiaen-gele bloem. 
Dit  kruid ,  met  de  wortel  uit-getrok- 
ken ,  word  in  water  gekookt ,  en  het 
warmwater  een  gequetfle  ten  drank 

gegeven,  't  Werkt  niet  zonder  won- 
derlijke kracht,  om  't  bloed,  welk  bin- 

£W: 

nen  de  wonde  neder-gezakt ,  verror, 
na  boven  te trekken,en  te  loofen  door 

de  wonde.  Niet  min  heilzaem  geneeft 
het  zap  van  culen  buiten  op  de  quet- 
zuurgeftreeken,  en  binnen  ingegoo- 
ten .  Culen,  noemen  de  Spanjaerden  al* 
baciga  ;'t  heeft  rieken  de  blaederen  en 
een  zeer  hooge  ftamme.    Vorders 
wafcht  hier  en  daer  een  naemeloos 

kruid ,  niet  ongelijk  fijn  gras :  welk,in 

water  gezooden,  aenftonds  de  quaed- 
aerdigekoortfen  en  zijd-pijn  geneeft, 

en  't  bloed  ongemein  zuivert.  Men 
vind  infchelijx  genees-middelen,wel- 
ke  den  fteen  in  blaes  en  nieren  verbry- 
felen  en  afzetten.De  plante  face  komt 
voort  uit  de  reeten  der  rotzen,  welke 

de  zee  zomwijl  onder  water  zet:  de- 
fe, gedroogt  en  geflampt ,  levert  een 

gantfch  fmaekelijk  brood.  Dus  verre  M$ 
de  gemeine  befchrijving  van  Chili:  van  o 
volgt  de  by  zondere,  behelzende  de 

landfchappen,  fteden,  eilanden, val- 
leyen .havenen  en  rievieren.  Noord- 

waerd  dan  maektdewoeftijne  Ataca-  'Woea% 
ma  een  fcheiding  tuflchen  Peru  en  Chi-  tacamt 
li.  De  woeftijn  bereikt  de  lengte  van 
negentig  mijl :  des  zoomers  dorre  en 
droog ,  by  winter  geflooten ,  wegens 
hooge  fneeuw  en  on  draegelijke  kou- 

de. Nergens  vindmeneenigvoedzel, 
dan  weinig  wilde  fchaepeh  guanacos, 
en  omtrend  midden  wegs  de  beeke  la 

Sal,uit  't  ooftelijk  gebergt  vvefl- waerd 
gevloeyt  door  een  diepe  vaileye  na  de 
Zuiden  Oceaen.  't  Water  uit  de  beek,  in 
eenig  vat  gefchept,  verandert  terftond 
tot  zout.  Allenthalven  lanx  d'oever 
leggen  grooter  en  minder  ftukken 
zouts.  Zulx  de  weg  door  Atacama  uit  mgti 
Peru  na  Chili  gantfch  moeyelijk  valt ;  ̂mm 

maer  die  over 't  fneeu  w-gebergte^»-  chtU: des  derwaerds  loopt,  is  vry  erger :  de- 
wijl verder  omgaet ,  en  den  reiziger 

een  gewis  verderf  dreigt,  wanneer  de 
rechtejaer-tijd  niet  waernemen;  want 
op  defe  bergen  waeyt ,  geduurende  de 
wintermaenden.een  koude  wind,wel-  m>nde 

ke  diervoegen  door-dringt ,  dat  een  vind- 
menfch  buiten  gevoelen  dood  ter  aer- 

de neder  ploft,  en  verüyft  tegen  de 

verrotting,  lofeph  d'Acofta  getuigt,hoe 
lijken  gevonden  zijn,  niet  anders  of 
leefden :  die  voor  ettelijkejaren  aldus 

op  Andes  aen  haer  einde  geraekttn. 
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£magn    Diego  AlmagYO  ontdekte  d'eerfte  Chili, 

ltth      °P  'claer  vijftien  honderd  fes  endar- tig  :  met  twee  benden  ruiters  en  vijf 
honderd  voet -knechten  derwaerds 

gerukt  door  de  gèweflen  Charcas ,  chi- 
eas,Xuxuyes  en  chaquana:  kreeg  voorts 
over  een  fwee velachtige  grond  en 

't  befneeuvvde  gebergt  Andes ,  d'eerfte 
ikye  co.  Chileefifche  valleye  copayapo  onder 
r**°'      de  voet:  na  dat  geen  klein  aental  men- 

fchen  en  paerden ,  wegens  ongemak 

en  koude,  om  hals  was  geraekt.  d'On- 
gelegendheid  dierhalven  van  beide  de 
voornoemde  wegen  ,  tufTchen  Peru 
en  Chili,  benoodzaekt  de  reizigers  te 
trekken  lanx  de  ftranden ,  by  de  Zui- 
der-Oceaen  befpoelt.   Copayapo  draegt 
defe  benaeming  na  de  fchoone  tur- 
koifen,  welke  een  bergaldaer  over- 
voedig  leevert.  De  valleye  zelfheeft 
de  vruchtbaerfte  grond  van  geheel 
Chili :  nergens  wafcht  de  maïs  fmaeke- 
lijker  ,   grooter  en   overvloediger: 
d'halmen  bereiken  een  half  elle ,  de 
ftruiken  de  lengte  van  een  lancie  :  ie- 

der gezaeyde  korrel  geeft  doorgaens 
flijf  drie  honderd  in  den  oogft.    De 
Spaenfche  vruchten  flaegen  hier  be- 

ter dan  in  Spanje.   Midden  door  Co- 
payapo (lort  een  rievier  even  eens  ge- 

naemt,  twintig  mijl  lang  uit  d' Andes  : 
en  maekt  aen  de  mond  een  bequaeme 

'Uye       reede  voor  de  Zuid-zee.    Tegen  Co- 
w*>      payapo  floot  ten  zuiden  de  valley  Guaf- 

co,  min  vruchtbaer  als  d'eerfte;  doch 
,      heeft  eenbequaeme  haeven,  in  wel- 

ke een  verfche  beek  valt,  doorfloo- 
ten  afgegraeven  tot  bewaetering  der 
zaey-landen.  Voorts  zijn  hier  over- 

vloedig patrijfen ,  wilde  fchaepen  en 
graeuwe  eek-hoorn tjens ,  welker  vel- 

len een  hooge  prijs  op-halen.  Valdi- 
via  bouwde  hier  eertijds  nevens  de  I 

flroom  Topocolma  'tfledeken/i» /^go  j 
de  la  neuva  Ejlremadura ,  in  de  land- 
(treek  Mapocho,  veertien  mijl  van/<? 

Zuïder  Oceaen ,  en  nevens  't  ftedeken  ] 
eenfterkte;  doch  beide  wierden  eer-  ] 
langverlaeten.  Zuydelijk  af  vloeyen 
de  rievieren  Maypo ,  chachapoól,  Lom 
en  Maule.Boven  defe  vloeden  ten  oo- 
ften  fchuilen  de  Promaucaes  onder 

't  gebergte  Andes.   Aen  Guafco  volgt 
m      de  valleye  chili ,  welke  'tgantfche 

land  haer  benaming  mede-deelt.  Hier 
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waeren  eertijds  de  verraaerde  goud™ 
rijke  mijnen  Quillota,  waer  uit  r*/<#- 

via  ,  op  'tjaer  vijftien  honderd  vier 
en  veertig,  onwaerdeerlijke  fchatten 
trok  :  en  (lichte  tot  verzeekering  der 
graevers  ,  de  ftad  la  Serena,  ander- 
zints  ook  geheeten  Coquimlo,  na  de 
valleye  ,  welker  grond  beflaet.   De 
Zuid-Zee  maekt  een  groote  en  be- 
quaeme  inham  voor  allerley  vaertuig, 
twee  mijl  beneden  de  ftad ,  aen  een 
kleine  rievier  getimmert,  óie  noch- 

tans de  vlakke  landfdouw  rondom 
diervoegen  bevochtigt :  dat  allerley 

aerd-gewafch  gelukkig  teelt,   't  Re- 
gent naeuwlijx  meer  dan  driereifen 

's jaers.  Uit  de  voorval ,  die  Francois 
Draek  alhier  ontmoete ,  kan  de  magc 
van  Serena  genoegfaem  afgemeeten; 

wantals  d'Engelfche  alhier  geland  wae- ren om  water  te  haelen  ,  zijn  door 
drie  honderd  Caftiliaenfche  ruiters 
en  twee  honderd  voet-knechten  ter 
ftad  uitgevallen  ,  niet  zonder  groot 
verlies  weg-gejaegt.  Hoewel  de  my- 
nen  overvloedig  goud  verbergen ,  le- 

veren zeer  weinig :  ter  oorzaek  de 

Spanjaerden  d'oude  ingezetenen  wijd en  zijd  tot  eeneenigmenfch  hebben 
uitgeroeyt ,  volgens  getuigenis  der 
Chileefche  piloot  ,  die  Olivier  van 
Noord  gevangen  kreeg.  Doch  de  voor- 
naemfte  ftad  van  chili  is  fanjago ,  al- 
waer  de  land- voogd  over  chili,  geftelt 
by  de Peruaenfche  onder-koning,  hof 
houd.    De  Dominicaenen  en  Francif- 
caenen  bezitten  ieder  een  kloofter. 

d'Hooft-kerk  (leekt  heerlijk  af.  De 
ftad  telt  ftijf  acht  honderd  huifen. 
Meer  dan  tachentig  duizend  Chike* 
fen ,  verdeelt  in  fes  en  twintig  repar- 
tiementos  ,  (alzoo  noemen  de  Span- 

jaerden de  huifgczinnen  der  Chileefen, 
welke  een  Spaenfche  opperhoofd  be= 
ftiert)  behooren  tot  Jan  Jago,  welk, 
achtien  mijl  van  de  Zuider  -  Oceaen 
landwaerd  in  gelegen  aen  de  flroom 
Topocalma  ,  groot  voordeel  trekt  uit 

d'haven  Valparayfo ,  welke  de  gezeide  Haven  val 
rievier  maekt :  alzoo  in  defe  haven  de  p*r*yfi- 
vrachten  van  Lima  ontlaeden  worden, 

waer  tegen  defchepen  goud  o  ver-ne- 
men, 't  Land  rondom  leevert  over- 

vloedig wijn  ,  appelen,  koorn ,  talk, 
allerley  vee  en  by  zonder  paerden,  toe zulk 
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zulk  een  meenigte  voort-gezet,  dat 

by  duizenden  in  'twild  loopen.  In 
Valparayfo  verrafchte  d'  Engelfche  am- mirael  Draek  een  fchip  van  Valdivia, 
gelaedenmet  vijf  en  twintigduizend 

baeren  fijn  goud.  't  Gelukte  den  Ne- 
deriandfchen  zee-voochd  Joris  Spil- 
lergen  xoomtt  :  dewelke,  op'tjaer 
feftien  honderd  en  vijftien,  met  vijf 
fchepen  alhier  ter  reedegeloopen  een 

Spaenfch  zeil  ontdekte.  Sijn  beman- 
de booten  gefchikt  om  eéa  Spaenfch 

vaertuig,  voor  drie  huifen  op  den  oe- 

ver gekort,af  te  haelen ,  vonden  't  zel- ve brandende  te  zeilen  binnen  een 

kleine  inwijk  met  veel  klippen  bezet. 

De  klippen  verftrekten  den  Spanjaer- 
den tot  eenbotftweering,  achter  wel- 
ke fchuiiden ,  en  dapper  vuur  gaven. 

Spilbergen  met  twee  honderd  man  te 
land  geflapt  ontmoete  een  merkelijk 
aental  Spaenfche  voet-knechten  en 
ruiters,  tenftrijdgefchaer::  doch  die 
eerlang  te  rugge  deinfden.  De  ftad  la 

Concepcion  ,  gelegen  lanx  de  Zuider- 
Oceaen ,  heeft  een  bequaeme  haven,  in 
welke,  uitdevalleye  Andalien,  twee 
beeken  vlieten:  de  kieinfte  loopt  mid- 

den door  de  ftad  ,  fchuilende  achter 

heuvelen  met  fruit-boomen  beplant. 
Behalven  de  kerk  ftaen  hier  twee 

kloofters  :  't  eenbewoonzr*  de  Domi- 
nicaenen  ,  't  ander  de  Irancifcaenen. 
Voor  de  ftad  leid  't  eiland  Quiriquyna, 
welkers  ilroo-hutten  Spilbergen  aen 
kooien  leide.  De  zee  leevert  over- 

vloedig vifch  ,en  de  flrand  uit  een  mij- 
ne fwarte  fteen  ,  brandende  gelijk 

fmits- kooien.  Ten  tijde  als  Olivier 
van  Noord  alhier  ter  reede  liep ,  had  de 
fteevoochd  Irancifcus  de  Quinones 

'tgezach  over  zeven  honderd  Spaen- 

fche foldaeten,  om  d'afvallige  Chilee- 
fen  te  bedwingen.  Vier  mijl  buiten 

Concepcion  leggen  de  goud-rijke  mij- 
nen Quilacoya:  die  eer  tij  ds  groore  rijk- 

dom opbragten.  De  ftad  heeft  veel 
verlooren  van  haer  voorige  luider, 
zedert  tot  viermael  door  de  Chileefen 

is  verwoeft.  Tegenwoordig  ,  voor- 
zien van  een  vafte  muur  en  fterk  flor, 

vreeft  minder  de  ftrijdbaere  nabuu- 
ren  in  de  valleye  Arauco:  tegen  welke 

haer  uit  zee  opdoed  't  eiland  Maria  in 
een  ruime  inham,  door 't  geweld  der 
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golven  gemaekt.  Alhier wafcht over» 
vloedig  tarwe  en  gerft.Rordom  word 
veel  vifch  gevangen  ,  ond<sr  welke 
ook  de  meir-fpinne ,  aen  wiens  oogen  Miir.fpt 

vratten  groeyen,  die  depeerien  zou-  "*• den  overtreffen ,  indien  harder  wae- 
ren .  Twee  Spanjaerden  hebben  op 

Maria  gezach  over  veertig  inboorlin-  Eiland, 

gen ,  deweike  diervoegen  or.der  flae-  m' verny  gehouden  worden;  dat  geen 

appelen,  peeren  >  druiven,  hoenderen 
of  fchaepen,  hoewei  overvloedig  te 
vinden  zijn,  mogen  nuttigen.  Elias 
Herkmans  zoude  dit  eiland  voor  de 

Nederlandfcheftaet  verzeekert  heb- 

ben, tenzy  doorbyzondere  ongele- 
gendheid  was  verhindert.  Tuftchen 
de  fledekens  Concepcion  en  Imperial 

leggen  de  landfehappen  Arauco,  Tu- 
capel en  Puren ,  vol  ftrijdbaere  volke- 
ren, die  den  Spanjaerd  veel  werks 

geven.  In  ieder  geweft  ftichte  Valdi-  vmuh 

via  op  't  jaer  vijftienhonderd  een-en-  ™™ vijftig  een  fterkte ;  acht  uuren  was  de 
eene  van  de  ander  afgelegen.    Ky 

ontdekte  ook  de   rijke  goud -mij- 
nen d'Ongol :  en  bouwde  aldaer  de 

veiling    Conjines .     d' Inboorlingen  ,  opfl*»* door  de  Spanjaerden  jammerlijk  ge-  £t^Zsi 

drukt ,    beraedflaegden  onderling ,  'j*erdm. om  haer  oude  vryheid  te  verkrijgen : 
vielen  dieshalven   onvoorziens  op 

de  fterkte  in  Puren.   De  bezegelin- 

gen ,    onmagtig  zich  te  verdeedi- 
gen  ,  verftooven  na  Tucapel,  en  uit 

Tucapel binnen  Arauco  :  ten  einde  al- 
daer ftand  hielden.  Vildivia,  met  drie  vaHivi 

en  vijftigman  na'tflotin  Tucapel  ge- 
rukt, wierd  aen  de  rievierZf^ö  dier- 

voegen  aengetaft,  dat  fijn  volk  tot 
een  toe  om  hals  geraekte ,  en  hy  zelf 

in  handen  der  Chileefen ,  die  hem  ge~ 
fmolten  goud  ten  mond  in  gooten. 
Een  jonge  ontvluchte ,  en  bragt  de 

tyding  der  nederiaeg  aen  de  bezet- 
ting binnen  de  fterkte  in  Arauco.  Defe 

vluchte  na  Concepcion ,  gelijk  die  van 
Puren  na  Imperial.  Zedert  trok  de  envi&é 

luitenant  Irancifcus  de  Fillagra  met  zeP»>ia honderden  feftigkrijgs-knechten  op 
na  Raquetta,  een  uithoek  tegen  de 
Zuid-2.ee 'm  Arauco;  ten  einde  wraek 
nam  over  de  dood  van  fijn  veld-heer 
Valdivia;  doch  hy  vond  zich  eerlang 

ten  hoogften  verleegen  :  alzoo  fes 

en 
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en  negentig  man  achter  liet,  en  met 

d'overige  ter  naeuwer  nood  binnen 
Concepcion  ontfnapte.De  zeegpraelen- 

de  03'tleefen  kreegen  hier  door  zulk 
eenonczach:  dar^fe  Spanjaerddeüe- 

den  Concepcion ,  Rica ',  fan  Iago  en  Con- 
fines  verliet  en  ten  beften  gal :  en  zich 
daer  nae  fterk  maekten  binnen 

ndfckap  Jmperial.  Doch  belangende  Arauca , 
*""*'  is  een  klein  landfchap,  lang  twintig 

mijl  en  zeven  breed.  d'Inwoonders 
zijn  buiten  gemein  ftr ijdbaer :  die  het 
gebergtbewoonen , worden  genaemt 
Pulches  ,  en  vallen  door  den  bank 
dommer ,  als  dewelke  haer  in  de  val- 
leye  onthouden.  Alle  gebruiken  ten 
oorlog  lange  pieken  ,  helbaerden , 

boogen,  pijlen,  heimetten  en  borft- 
wapenen  uit  robben-vellen  :  zy  wer- 

pen befchanfingen  op :  fluiten  en  ont- 
fnoeren  haer  geleederen :  en  ftellen 

flag-ordensnadekrijgs  kunft.  Waer- 
omdande  Spaenfche  koning  weinig 
voordeel  uit  Arauco  trekt ,  hoewel 

Vol  rijke  goud-mijnen  is :  dewijl  de 

bezettelingen  van  't  flot  aldaer ;  door- 
gaens  vijfhonderd  fterk,  naeuwüjx 
buiten  haer  vefting  derven  komen. 

a»dl*  Tot  Arauco  behoort  't  eiland  la  Mo- 
)ch*-  chat  aen  de  noord-zijde  lacg  en  ten 

zuiden  rijzende  met  rotzen  ,  te- 
gen weke  de  Oceaen  zeer  verbolgen 

hooge  baeren  fmijt  :  in  't  midden verheft  zich  een  gefplitft  gebergt, 
uit  welker  keep  een  verfche  beek 

vloeyt.  De  vruchtbaere  boodem 
leevert  overvloedigh  pompoenen, 

vnaiz,  patatas  en  voorts  allerky  aen- 
genaeme  vruchten  :  als  ook  oflen , 
hoenders  ,  fchaepen  en  ander  vee, 

en  loopt  allerwegen  by  groote  trop- 

pen.  Het  dorp  telt  om  trend  vijf- 
tig huifen  ;  langwerpig  getimmert 

vanftroo,  met  een  deur  in 't  midden 

boven  verwelfs-gewijs.  d'Engelfche 
ammiraelen  Draek  en  fiwdifch  wier- 

den eertijds  by  d'ingezeetenen  raeuw 
bejeegent.  Gezeggelijker  toonden- 
ze  haer  tegen  deNederlandfchezee- 
voochden  Olivier  van  Noord  en  Joris 

mNoa-ds  spilbergen.  Op 't  jaer  feftien  hon- 
nl&  derd  liep  van  Noord  alhier  ter  reede  : 

zette  Ioan  Claefzoon  (verweefen  we- 
gens mifdrijf  om  elders  aen  landge- 

r. 

$% worpen  te  worden)  met  ecnige  fnui- 
ftery  op  la  Mocha.  Uitgeftapt  wierd 
beleefdelijk  onthaelt:  zulx  devloo» 
telingen  vrymoedigheid  namen ,  om 
des  anderen  daegs  te  landen.  Alles 

ging  minnelijk  toe.  't  Opper-hoofd van  Mocha  voer  zelf  na  boord  :  ver- 
nachte aldaer :  en  geleide  zedert  den 

ammirael  door  't  dorp  ;  maer  ver- 
bood, dat  geen  Nederlander  tot  de 

hutten  inging.  Op  zeker  yzelijk  ge- 
roep ,  vloogen  de  vrouwen  uit  de 

hutten,  en  knielden  in  drie  troppen 

ter    aerde    neder.     Ondertufïchen  *"**£ ' r  .      ,  r  .  van  Meehsi- 
Iprong  een  oud  wijf  voor  den  dag  met 
een  groote  kruik  vol  chica :  en  gaf  den 
Nederlanders  ,  zittende  op  blokken 

in 't  velt,  te  drinken.  Ieder  trouwt 
hier  zo  veel  vrouwen,  als  voeden  kan. 
Leven  alle  vreedzaem  met  elkander  t 

gaen  gekleed  met  een  broek  en 

hembdrok  fonder  mouwen.'tVrouw- 
volk  vlecht  't  hair  achter  in  de  nek:  de 

mannen  laeten  't  fluik  by 't  hoofd  han- 
gen. Doch  Spilbergen,  vijftien  jaer  na 

van  Noord,  met  vier  gemande  boots 

te  land  geflapt,  vond  den  'oever  vol 
volk  ,  die  a!lerley  ververfching  van 
fchaepen  ,  hoenders  en  gevoogelt 
gekookt  en  raeuw  toe  bragten  ,  om 
tegen  bijlen  en  m effen  te  verruilen. 

d'Eilanders  ,  aen  de  fchepen  gevae- 
ren ,  ftonden  verbaeft  over  't  krijgs- 

volk in  wapenen  gebragt,  enbyzon- 

der  toen  'tgefchut  los  ging:  zy  ke- 
verde meer  dan  honderd  fchaepen , 

onder  welke  een  met  een  geheel 

lange  hals  en  beenen  ,  haefe-mond 
en  kameels-buk.  Ten  weften  van 
Mocha  diep  zeewaerd  leggen  de 
twee  eilandekens  Iuan  Ferdinando 

zeer  hoog  uit  't  water,  't  Wettelij- 
ke is  het  kleinfte  ,  en  rijft  met  bar- 

re klippen.  'tGrootfte  valt  bergach- 
tig vol  aengenaem  geboomt,  bok- 
ken en  verkens.  De  zee  geeft  onge- 

mein  veel  vifch.  Nevens  een  ver- 

maekelijke  valleye  is  een  goede  ree- 
de ,  om  te  ankeren.  't  Stedeken  los 

Confines  by  Garcias  Mendoza  los  In-  Deftedekm 

fantes,  word  befpóek  door  de  rievier  Co^nMS Lacco  ,  en  ten  ooften  en  weften  be- 

flooten  van  gebergt.  't  Land  rondom 
heeft  gelukkige  weyden  en  vrucht- 

Cccc  '  baere 
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baere  teel- akkers  :  die  ,  nevens  an- 

derevruchten, voort-brengen  fmae- 
kelijke  roofijnen  ,  vygen  en  wijn, 
behalven  meenigte  wei-riekende  ci- 

pres-boomen.  De  Dominicaenen  en 
Francifcaenen  bewoonen  ieder  een 
kioofter  binnen  Conjfnes.  Weft-zuid- 

imperiai:  weft  van  Conjines  leid  lmperial  aen 
d'oever  der  rievier  Cauten.  Indien 
defe  flad  niet  verhindert  vvierd  door 

ie  Chileejen  ,  zoude  veel  goud  uit 
de  naeft  geleegene  mijnen  haelen. 

villa  Rica:  't  Stedeken  Villa  Rica  vertoont  haer 
beneeden  't  meir  Mallobouauen  ten 
weften  nevens  de  water-loofing  Tol- 

ten  ,  uit  't  gezeide  meir  voort -ge- 
vloey  t.  Ooftelijk  van  Villa  Rica  fprin- 
gen  twee  fonteinen  ,  aen  de  voet 
van  een  brandende  berg.  De  fon- 

teinen ontlofltn  in  Mallobouauen. 
Het  Stedeken  zelf  beflaet  een  wit- 

te grond  ,  bequaem  om  aerd-werk 
te  bakken.  Behalven  pijn -boomen 
waffcht  hier  weinig.  Ooftwaerd 
ftrekken  haer  uit  zandachdge  wil- 

Baidhia:  dernifTen.  De  vermaerde  Had  Bal- 

iivia  leid  omtrend  halver- weg  tuf- 
fchen  't  begin  van  chili,  daer  chili 
floot  tegen  Peru  ,  en  de  ftraet  Ma- 
gel/anes  ,  in  het  landfchap  Guadalan- 
quen  ,  twee  mijl  van  de  Zuid-zee, 
op  vlakke  hoogte  ,  aen  een  rievier, 
wiens  mond  een  mijl  wijd  is.  De 
Nederlandfche  ammirael/tetfriiÉ  .Sm* 
wer ,  alhier  ten  anker  geloopen ,  op 

't  jaer  feflien  honderd  drie  en  veer- 
tig ,  verflond  uit  de  chileefen :  hoe  zy 

voor  vier  en  veertig  jaer  Baldivia 
verbrand,  en  de  Spaenfche  bezette- 
lingen  vermoord  hadden.  De  ftee- 
vooehd  wierd  gefpaert  tot  fwaerder 
ftraf.  Men  goot  hem  gefmolte  goud 
ten  mond  en  oorenin:  maekte  van 
fijn  bekkeneel  een  drink-beeker ,  en 
van  de  fchinkels  toet-hoorens.  Brou- 

wer vond  eenige  overblijffels  der 
verwoefie  Had,  welke  eertijds  vier 
honderd  en  vijftig  huifen  telde.  Zy 
ftond  diervoegen  niet  met  zooveel 
roichte  begroeyt,  of  de  twee  mark- 

ten ,  ftraeten  en  dwars-wegen  waeren 
kenbaer.  Swaeremueren  gaven  noch 

genoegzaem  bewijs  van  d'oude  lui- fter  welke  de  flad  te  voore  vertoon- 

de,  't  Land  rondom  draegt  weelig 
tarwe  en  garft.  Nergens  leggen  mij- 

nen, die  zuiverder  goud  geven.  De 
rievier,  die  na  Baldivia  loopt ,  ver- 

toont in  de  mond  een  klein  eilan- 

deken.   'tMan-voik  alhier  valt  grof 
en  vet :  brengt  den  tijd  door  met 
dronke  drinken  en  danffen,  de  vrou- 

wen moeten  't  werk  doen.   Een  an- 
dere ftad  Oforno  genaemt  ,  grooter  ofimn 

dan  Baldivia   lijd  gebrek    van   lijf- 
togt :    heeft  een  koude  hemel   en 
en  een  grond  vol  goud -rijke  mij- 

nen.   Meer  als  twee  honderd  dui- 
zend chileefen  flaen  den  Spaenfche 

bezettelingen  alhier  ten  dienft.    Ca- cafir$ 
Jlro  {de  Chileefen  noemen  het  Chilué) 
is  de  laetfte  ftad  ten  zuiden  ,  die 

by  Spanjaerien  bewoond  word  :  be- 
flaet de  grond  van  een  gehakkelc 

eiland  in  d' inwijk  Agualay  ,  welke 
dOceaen  maekt  to?  het  gebergte  An- 
des  toe.    Ca/lroze\{\eid  op  een  ver- 
maekelijke  berg,  met  fruit-boomen 
beplant.  Rondom  den  berg  verfprey- 
den  haer  vruchtbaere  bouw-landen  , 
bevochtigt  door  fonteinen  en  ver- 
fche  beeken.   't  Grimmelt  aller- we- 

gen van  fchaepen  en  varkens.  X)e 
zee  vloeyt  met  een  gemein  ty  veer- 

tien  voet.     Zedert    Teunis  Svoarte- 
Teun,  onder  Spïlbergens  beleid,  de 
plaets  met  kleine  magt  bemagtigde 
enverwoefte,  heeftze  als  noch  haer 
fchennis   niet  goed   gemaekt.     De 
overblijffels  van   prachtige  gebou- 

wen  zijn   getuigen  van  een  groot 
verval.  Aen  de  water-kant  tufTchen 
twee  kleine  beeken  is  een  geringe 
fterkte  opgeworpen.  Over  ie  Andcs 
beflaen    de  ftedekens  Menioca  en 
luan   de  la  Frontera  een  onvrucht- 
baere  boodem.   d'Uiterfte  hoek  van 
't  eiland  ,  alwaer  Oforno  leid  ,  ver- 

toont het  vlekke  Carel-Mappa ,   op   CareU 

het  jaer  feflien  honderd  drie  en  veer-  u*®*m 
tig  verbrand  door  Henrik  Brouwer. 
Defe  wierp  alhier  fes  en  feitig  man, 

geleid  by  denvaendraegers/tf^u^»- 
haen  ,  te  land  ,  onder  't  befchut  van 
ettelijke  booten  met  fteen  -  flukken 
wel  voorzien.     Negentig  Spanjaer- 

ien ,  zoo  te  voet  als  te  paerd  ,  vie- 
len tegen  haer  uit ,    doch  weeken eerlan„ 
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eerlang  bofchwaerd  ,  achterlaeten- 
de  fes  dooden  en  vijftien  paerden. 
De  zee-kuft  van  chili  leid  aldus. 

Ten  noorden  begintze  met  de  val- 
leye  Copayapo  :  loopt  zuidelijk  na 

d'haeven  Coquimbo  :  maekt  de  rui 
me  inwijk  Atongayo.  Vorders  ont- 

moet men  zuidwaerd  de  bequaeme 
liaeven  Quintero  aen  de  mond  der 
rievier  Concagua,  alwaer  veel  wilde 

paerden  loop'ea  op  viak  land  ,  ach- 
ter met  gebergt  bezet.  Naeft  Quin- 
tero volgen  de  havenen  Valparayfa, 

Topocalma  en  Penco  ,  kenbaer  aen 
gebergt  onder  fneeuw  fchuilende. 
De  ftroom  Lalapi  watert  uit  in  de 
vifch-rijke  bogt  Arauco  ,  alwaer  de 
zee  ,  over  ftrand  gefpeek  ,  zout 
maekt.  Op  den  oever  der  rievier  Lebo 
bouwde  Garcias  Mendoza ,  t  ftedeken 

Cannete ,  welk  eerlang  wegens  d'oor- 
log  tegen  de  Chikefen  is  verlaeten.  Uit 
d  naven  Carnero  loopt  een  vaert  na  de 
ftad  Confines.  De  rievier  Cauten  rnaekt 

een  veilige  reede  voor  de  ftad  Impe- 
ria!. Vervolgens  vloeyen  de  ftroo- 

mea  Tolten,  Queule  ,  Valdivia,  cha- 

bin  en  Bueno.  Aen  d'uithoek  Gallego 
eindigt  Chili  ten  zuiden.  Landwaerd 

in  ten  ooften  leid  'tgrooie  landfehap 
Tucuman  ,  bewoont  by  driederley 

volkeren,  namen tiijk  luries,  Diagni- 
tas  en  Tucumans ,  van  welke  't  ge- 

weft haer  benaeming  ontleent»  Dit 
flot  ten  noorden  tegen  deChicas,  ge- 

hoorig  onder  't  zilver -rijke  Potoft, 
ooftwaerd  eindigt  het  omtrend  de 
landvoogdyfehap  la  Plata,  enfpringt 
wefteiijk  na  de  Zuid-Zee.  De  voor- 
naemfte  ftad  fan  Jago  del  Eflero ,  eer- 

tijds genaemt  Varco  ,  pronkt  met  de 
vvoonplaets  der  landvoochd  en  bif- 
fchoppelijke  ftoel.  De  grond  valt 

zandachtig  en  ziltig.  De  burgers  le- 
ven meelt  by  wolle- weevery.  dln- 

boorlingen  gaen  gekleed  ,  en  zijn 
van  zeedige  inborft.  De  rievier  Efle- 

ro vloeyt  jaerlijx  over  't  land :  welk, 
metflibbegemeft,  overvloedig  maiz, 

garfte  j  terween  voorts  allerley  aerd- 
vruchten  geeft.  De  ftroom  Salado 

loopt  even  ais  Eflero ,  van  't  weften 
ooftwaerd  door  een  vlak  geweft; 
maer  heeft  brak  water  en  overvloe- 

dig vifch.  Tuflchén  beide  de  ftroo- 
men  word  veel  hooning  ,  wafch, 
kotoen  en  conchenilje  gewonnen- 

't  Vee  zet  hier  allenthalven  geluk- 
kig voort.  De  harten -jagt  en  ander 

wild  flaegt  wonder  wel.  Patrijfen, 
ring  -  duiven  en  ander  fmaekelijk  ge' 
voogelt  geven  een  grootje  vervul- 

ling. Tygers  en  leeuwen  Hoen  veel 
quaeds.  De  Spanjaerden  trekken  geen 
klein  voordeel  uit  Iaekenen,  kotoen 

en  ejên  zout -panne.  De  tweede 
Spaeiifche  ftad  in  't  landfehap  Tucu-      ,, 

\     r  i  j  i      Stad  an 
man  is  Jan  Miguel ,  gelegen  aen  de  Miguel. 
voet  van  een  woeft  gebergc  ,  voor- 

zien van  aengenaeme  water -leidin- 

gen, die  d'hoven  ,  wijn -bergen  en 
zaey- landen  bevochtigen.   Nergens 
gezonder  lucht  dan  hier.    Het  der- 

de ftedeken  Nueftra  Sennora  de  Tala- 
vera  beflaet  den  oever  van  Salado :  en 

levert  een  groote  meenigte  lywaet,  . 

kotoen,  hooning,  wafch  en  veelder- 
hande  verven.     Het  vierde  Spaen- 
fche  Stedeken  Cordoua  leid  omringt  'tSte^e^ 
van  vee-rijke  wey- landen  ,  onder  Cordom; 
een  gezonde  lucht ,   en   meenigte 
kleyne  dorpen.    Ieder  dorp ,  in  het 
rond  getimmert ,   en   met   doorn- 
boomen  beplant  tegen   vyandlijke 
indruk,  word  by  een  vermaegfehapt 
geflacht   bewoont.    Men  ontmoet 
meer  dan  tachentig  verfche  beeken, 

welke  dit  geweft  befproeyen.    Gar- 
cias Mendoza  ftichte  hier  de  ftede-  andere  ̂  

kens  Neuva  Londres  in  het  landfehap  Mms. 
Calchaqui  ,  en  Cordura  op  den  boo- 
dem  der  Jurias  ,  doch  wierden  eer- 

lang verlaeten.  Vorders  behoort  tot 
Tucuman  de  ftad  Bernardo  de  la  Fron- 

tera ,   als  ook  Lerma  en  Salvador: 

'teerfte  voor  weinig  jaerengebouwt 
in  de  valleye  Salta  ,  het  ander  in 
Juiuy.  Tuflchen  Peru  en  la  Plata  ach-  Dg  v!xkien 

ter  't  gebergt  ftrekken  haer  wijd  en  omagu*- 
zijd  uit  de  vlakten  Omaguaza,  Ianx  **■ 
de   rievieren  Paraguay  en  Bermeio, 
onder  een  getemperde  hemel.   Het 
volk  gaet  gekleed  ,    en  hoed  veel 
vee.  Men  vind  hier  aller- wegen  af- 
grijzelijke  baviaenen  met  lange  ftaer- 
ten    en    baerden   :    die  gequetft , 
de  pijlen  uit  de   wonde  rukken, 
en  op  den  fchutter ,   niet  zonder 
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leelijk  misbaer ,  te  rugge  werpen.  De 
.    Hangen  vallen  diervoegen  groot ,  dat 

gantfche  harten  inflokken.  De  rievie- 
ren  voeden vvreede  krokodillen,  de 
boiTchaedjen  leeuwen  en  tygers.   De 
inwoonders  verfcheelen  onderling  in 

vreemde    zeeden  en  fpraek.  De  meefte  leven 
efcrbwde.  m  gecjuurjge  dronkenfchap :  houden 

jaerlijx  een  groot  feeft ,  om  de  zielen 
van  haer  voor-ouderen  te  verzoenen. 
Ten  dien  einde  brengenze  zoo  veel 

gebraedeflruis-vogels,  als  voor  zie- 
len willen  ofleren.  Drie  dagen  duurt 

het  braflen  :  wanneer  't  hoofd  der 
fchoonfte  dochter,  die  haervrywil- 
lig  ter  flagting  aenbied ,  rondom  gc- 
draegen  word.  Thans  begint  ieder 
naer  te  kermen.  Een  uur  duurt  de 

droefheid.  Op  't  weenen  volgt  een 
uitgelaeten  lacchen ,  meeften-tijd  be- 
flooten  met  onderling  moorden.  Duf- 
daenige  gewoonte  grijpt  alder-meeft 

wndtrM    ̂ n^  onder  de  Matarani.  d'Jhipones volk.        loopen  by  de  zoomer  moeder-naekt: 
's  winters  dekken  zich  met  vellen: 

befchilderen  't  gantfche  licchaem  met 
vlekken ,  niet  ongelijk  der  tygers : 
tellen   kaelheid  onder    de  hoogde 

fchoonheid :  kerven  't  lijf  vol  won- 

den, in  welke  ftruis  vogels  vederen 

fteeken ,  gelijk  ook  door  de  neusga- 
ten lippen  en  ooren.  Zy  eeren  voor 

halve  goden ,  die  yzelijke  pyniging 

lijdzaem  verdraegen.  Hier  toe  ge- 
bruikenze  yzere  pinnen  en  fcherpe 

fleenen:  met  de  pinnen  doorboo- 
renze 't geheele  licchaem  :  de  fleenen 
dienen  om  d'huit  af  te  villen.  De  vrou- 

wen fteeken  de  borft  en  't  aengezicht 
vol  peerlen.  Voeden  niet  meer  als  twee 
kinderen:bovenditgetal(laenfedood. 
De  PlaniCwerven  zonder  woon-plaet- 
fen  onder  den  blaeuwen  hemel.  De 

reufen  Tohae  fprecken  een  nette  tael ; 

doch  zijn  buiten  gemein  wreed.  Op  m  -»n 

't  jaerfeftien  honderd  zeven  endartig, rmi- at  Eroüacaüjn  eigen  fufter,huifvrouw, 
moeder  en  kinders.  Als  een  togt  voor 
handen  is,  braedenze  haer  zoonen 
en  dochteren:  om  by  zulk  een  fpijs 
te  leven.  De  zieken  worden  aenftonds 

levendig  in  de  aerde  gedolven.  De  vrecm, 

Caaguiaren  blijven  binnen  dichte  bof-  volkertH fchaedjen  ,  in  verfpreyde  hutten 
woonachtig :  leven  by  wormen,  muy- 
fen,  mieren,  aepen,  tygers  en  wilde 
hooning.  De  meefte  gaen  bultachtig 
gekromt ,  en  alle  met  vachten  gedekt. 

Tiende  Hoofd-fluk: 

MAGELLAK1CA. 
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Egen  Chili  en  Rio  de  la  Plata 

floot  ten  noorden  'tgeweft 
welk  na  Ferdinand Magaglia- 

nus,  by  mis-verftandMöge'i- 
lanica  genaemt  word.  Verfcheide  tog- 
ten  zijn  gedaen  by  de{e  en  die  land- 
aerd  wande  Noord-Zee  tot  de  Zuider- 
Oceaen:  op  welke  andere  en  wederom 
andere  flreeken  wierden  gehouden ; 

wan  t  zo  m m ige  volgden  de  flraet  Ma- 
gellanes,  andere  zeilden  meer  of  min 
zuid-welt.  Alzoo  opende  Ie  Maire 
tuiïchen  Mauritius  en  V  Staeten-eiland 

een  nieuwe  doortogt,  en  Henrik  Brou- 
wer een  weg  beneden '/  Staeten-eiland. Alle  wenden  defteevens  weftwaerd : 

zulx  niemand  lanx  't  zelve  vaer-water 
te  rugge  keerde  ,  als  Elias  Herkmans, 

en  voor  hem  d'hopman  Ladrillero, 
van  Chili  af  geftooken  na  de  Noord  Zee, 
alwaer  zulke  ftormen  uitflond  ,  dat 

na  Chili  over  flaeg  te  rugge  fineet :  ge- 
lijk Herkmans  uit  Chili  na  Bra/tl.  Op  #««  va 

't  jaer  vijftien  honderd  negen  en  ze-  Sarmm ventig  lichte  ook  Peter  Sarmiento 
d'ankers  van  tweefchepen  voor  Cal- 
lao  de  Lima  door  de  flraet  Magellanes 

na  Spanje.  Hy  liep  voorby  d'eilanden Felix  en  Ambor:  ontdekte  ineen  in- 

wijk vijf  en  tachentig  eilanden,  meefl 

onbewoond :  diepte  aller  wegen  d'ha- 
venen  :  vond  in  't  zee-kroos  ontaliij- 
ke  oefiers ,  en  binnen  d'oeflers  peer- 

len :  noemde  een  inham  Francijco ,  en 

den  berg ,  die  ter  rechter  hand  uitftak, 
Punta  de  la  Gente :  ter  oorzaek  't  volk 
haer  licchaem  rood  befchüderde. 
Voorts  vond  Sarmiento  de  havenen 

Mifericordia  en  Can delaria  en  't  eiland 
Sataynes :  alwaer  vijf  inboorlingen  be- 

richt deeden  wegens  d'Engeifche  am- 
mirael  Frans  Draek ,  op  wien  hy  krui- 

fte: 
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Zee  hufi 
E»  Magil 
mica. 

logt  van 
tagaglia- 

togt  vem 
oayftt: 

fle  :  bezichtigde  een  meeuw-berg, 

wiens  top  vuur  fpoog.  Aen  d'uithoek 
Ana  leide  hy  onder  een  houte  kruis 

een  brief, behelzende:  hoe  't  niemand 
onbekend  moeft  zijn ,  dat  Paus  Ale- 
xander  de  fefie  den  Spaenfchen  ko- 

ning de  geweften  rondom  in  eigen- 
dom had  gefchonken.  Hyliepzedert 

door  de  ftraet  Magellanes  Ianx  de  Bra- 

.  filfchekuftnatyd«/'f.  Maer  belangen- de dezee-kuft,  ftrekkende  van  Chili 

na  Magellanica  y  leid  aldus  :  Opd'uit- 
hoek  Fe  lis  volgen  Cypriaen ,  Clara,  Cabo 
delasljlas,  'teiland  Socorra,  d'haven 
Domingo,  't  hoofd  Gallego  ,  de  reede 
Stevan,  de  hoofden  Andres  en  Ocha- 
vario,  en  de  valleye  Neuftra  Sennora 
tufichen  twee  heuvelen.  Vervolgens 

lanx  de  Zuider-Oceaen  leggen  Abra  de 
fan  GuillensPunta  del Gadajos  Reyesjn- 
meentes,  Auguflijn,Roia,  CatalinatAma- 
ro  en  Viêloriano :  voor  welke  de  drie  ei- 

landekens Sorlinges  in  de  mond  der 
ftraet  Magellanes  tegen  de  Zuid-Zee 
gezien  worden.  Magaglianm  over- 

winterde binnen  de  ftraet  in  d'inwijk 
fant  luliaen  :  vertoefde  twee  maen- 
den  voor  de  mond  der  nesïei  fanta 
Crus ,  alwaer  overvloedig  vifch  vong : 

liep  zeder t  lanx  de  zuid-kuft  tot  d'uit- 
hoek  las  Virgines,  welke  die  benae- 
ming  ontfing  ,  ter  oorzaek  ontdekt 

wierd  op  den  dag,  toegewijd  aen  Ur- 
fel  met  haer  elf  duizend  maegden. 

Een  mijl  landwaerd  vond  hy  een  hut- 
te  ,  alwaer  meer  dan  twee  honderd  lij- 

ken vreemder  wijfe  ter'aerde  beftelt 
waeren:en  dichtaen  ftrand  een  grote 
wal  vifch,  byftorm  op  droog  gejaegt. 
En  dewijl  by  nacht  ten  wellen  van  de 

'ukhoekSev e rino  veel  vuur  zag.noem- 
de 't  land  ten  zuiden  Terra  delFuego. 
Hy  verwonderde  fich  over  de  verma- 

kelijke kuften  wederzijds  der  ftraet,te 

aengenaemer  door  verfcheide  inwij- 
ken .en  \  gebergt  met  welriekend  ge- 

boomt,  welker  toppen  onder  dikke 
fneeuwfchuilden.  Magaglianmwierè 

op  't  jaer  vijftien  honderd  vijf  en  twin- 
tig gevolgt  van  Garcias  Loayja :  die,  by 

d'uithoek  Virgines  ftraetvvaerd  inge- 
vaeren ,  nijpende  koude  leed ,  en  'm 
de  haven  lorge  groen  kaneel  vond  en 
verfchrikkelijke  reufen  :  van  wefke 
zommige  moedernaekt  gingen ,  dan 

$73 

van  Alïè' 

zovx. 

gellanica. 

dat  een  net  uit  gevlochte  vederen, om 
de  lendenen  toegeftrikt,  tot  weinig 
boven  de  knien  droegen,  en  andere 

een  mantel  los  over'tbloote  lijf  ge- 
flaegen .  Loayja  pafte  't  land ,  by  defe 
reufen  bewoont,  de  benaeming  Pa~ 
tagones  toe  :  oordeelde  de  ftraet  Ma- 

gellanes honderd  en  tien  Spaenfche 

mijlen  lang,  tufTchen  de  twee  uithoe- 
ken Virgines  aen  de  Noord-Zee  en  Def- 

feado  tegen  de  Zuider-Oceaen :  binnen 
leggen  drie  inhammen ,  welke  de 
breedte  van  zeven  mijl  bereiken.  Si- 
mon  Alcazova  floeg  negen  jaer  na  Loay- 

ja 't  zelve  vaer- water  in :  mijde  't  land 
ter  flinker  zijde  in  de  ftraet  Magella- 
j  nes  t  ter  oorzaek  toenmaels  diep  on- 

der water  lag  :  wierd  benoodzaekt 
door  zijn  volk  over  ftaeg  te  fmijten  na 

d'haven  Leones :  alwaer  hy  met  de 
vlooteiingen  aen  een  deerlijk  einde 
geraekte.  Zedert  rufte  de  biflchop  An&mtog- 

van  Plafencia  drie  zeilen  toe ,  die  in  ten„nii.  Md' 
i  r  til    amll.iYitr/i 

't  begin    des  jaers  vijftien  honderd 
veertig  ter  ftraet  Magellanes  ongeluk- 

kig binnen  liepen;  want'tammiraels- 
fchip  ftiet  aen  ftukken.d'Onder-zce- 
voogd  overwinterde  aen  d'inwijk  las 
Zorras  :  (alzoo  genaemt  ter  oorzaek 
alhier  veel  voflchen  vingen  op  een 
vlakke boodem  zonder  geboomt)  en 
keerde  zonder  andere  verrichting  na 
Spanje.  Het  derde  fchip  bragt  het  ter 
naeuwer  nood  voor  Arequipa  aen. 

d'Engelfchehopman  Richard  Hawkins 
vond  't  land  ten  zuide  der  ftraet  meeft 
gebrooken ,  en  weinig  hutjens  hier  en 

daer  terloops  opgellaegen.  In 't  jaer 
vijftien  honderd  acht  en  zeventig 

quam  de  vermaerde  Frans  Draek  her- 
waerds  lanx  de  Brafilfche  kuft.  Aen  B™ek: 
een  eiland  in  de  mond  der  ftraet  Ma- 

gellanes uitgeftapt  doode  meer  dan 
drieduizend  vogels:  en  wierd  zedert 
in  de  Zuid-Zee  door fwaereftormen 

gevaerlijk  geflingert.    Hy  ontdekte 
halver  weg  van  de  ftraet,hoe  de  vloed 
uit  de  Zuide r-  en  Noorder-Oceaen  tegen 
elkander  ftieten  ,  alwaer  een  groote 
bogt  zuidelijk  omkromt:  gaf  aen  drie 
eilanden  de  benaeming  Elizaleth, 

Bartholorrnziu  en  Georghis :  dreef  zon- 
der zeil  te  voeren  ,  drie  weeken  in 

fneeuw-jagt ,  dikke  mift  en  regen: 
verviel  tufichen  zorgelijke  klippen  : 

Cccc  3  ankec- 

Rets  van 
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ankerde  eindelijk  in  d'haven  Health? 
welk  alzoo  noemde  ,  ter  oorzaek 

't  afgematte  fcheeps-volk  aldaer  by 
gezonde  ververfching  wederom  ter 

-„„  been  geraekte.  Zedert  fmeet  Draek van  Ca.it'  o 

jfo/«A.         overftaeg  thuiiwaerd.    Thomas  Can- 
dijch floeg  't  ze!  ve  vaer- water  in  ,acht 

jaer  na  Draek  :  vond  binnen  de  ftraet 
Thitipi  fiad  Magellanes  aen  een  engte  Philips  fiad, 
door  honger  j^  fe  Spaenfche  getimmert,  om  de 
uit  geltor-         J  •      i  '      '  °  'i  » 
t#w.  togten  uit  «e  jVöö;  der-Oceaen  tot  «sfe 

Zuid-zee  voor  haer  landaerd  in  eigen- 
dom te  houden.  Vier  honderd  man 

hielden  de  nieuwe  veiling  bezet.  Vier 
bolwerken ,  ieder  van  een  metael  ftuk 

gefchut  voorzien  ,  verdeedigden  de 
ftad,  gelegen  neven  een  aengenaem 
bofch.  Doch  dewijl  de  Span  jaer  den  de 
koude  lucht  niet  konden  verdraeger», 

en  geen  gevvafch  in-ocgften ,  als  wel- 
kegeduurig  door  de  woefte  inboor- 

lingen verdorven  wierd:  begon  na 

drie-jaerig  verblijf  d'honger  diervoe- 
gen  toe  te  nemen :  datze  in  haer  hui- 
fenbymeenigte  den  geeft  gaven.  De 
geftorvene  veroorzaekten  vuile 
flank ,  en  de  flank  befmettelijke  ziek 

te,  niet  ongelijk  de kinder-pokjens. 
Drie-en-twintig  ,  onder  welk  twee 

vrouwen ,  vonden  gcraedzaem  't  ge- 
fchut te  begraeven :  en  met  haer  vuur- 

roers  zichiandvvaerd  te  begeven.Een 
vol  jaer  fwerfdenze,  niet  zonder 

groote  armoede:  leefden  byboom- 
blaederen ,  wilde  wortels  en  gevoo- 
gelt,  welk  nu  en  dan  fchooten.  Ein- 

delijk namen  voor  over  land  na/70  de 
la  Plata  te  vertrekken  ;  doch  nooit 

quambefcheid,  waer  gebleven  zijn. 
Alleenlijk  was  een  Spanjaerd  Ferdi- 
nand ,  van  den  trop  afgedwaelt  ,  in 

canèifcbs  Candijch  handen  vervallen ,  wien  hy 

't  voornoemde  bericht  deed.  Candijch 

'  vond  binnen  Philips-Jlad  een  halve 
galg ,  aen  welke  een  mifdaediger 

hing,  een  kerk,  d'huifen  vol  men- 
fchen  door  honger  gefturven ,  en  vier 

metaele  (Hikken ,  die  hy  uit  d'aerde 
had  gegraeven.  Hy  liep  voorts  tot 
een  verfche  rievier  in,(welke  de  ftraet 

Magellanes  aengrijpt)  weder-zijds  be- 
woont by  wreede  menfeh^eeters. 

Hier  lag  laeg  wey-land ,  daer  ander- 
zints  de  ftraet  met  hoogerotzen  rijft. 
Candifch  vond  by  defe  menfeh-eeters 

r  d  e     Boek: 

vorder  e 
verrichting, 

Spaenfche  mefTen  en  |iooken  :  bleef 
eengantfche  maend  inde  weftelijke 
mond  van  Magellanes  leggen,  wegens 

fwaere  ftorm:leefde  by  moffelen,(lek- 
ken  en  gevogelt:  en  zeilde  voorts  met 
een  buit  van  twintig  tonnen  gouds 
den  weereld  om  na  Engeland .  Op 

't  jaer  vijftien  honderd  negenen-ne- 

gentig,  liep  Simon  de  Cordes  gezach-  J0fvfl 
hebber  over  vijf  Nederlandfche  zei- 

len binnen  de  ftraet  Magellanes-.vond 
alhier  in  de  Groene -Baey  mofïèlen 

een  fpan  lang  ,  overvloed  van  end- 
voogels  en  ganfen ,  en  meenigte  hoo- 

rnen niet  ongeiijk  den  lauwrier :  al- 
leenlijk waeren  grooter  en  hadden 

eenfcherp-bytendefchelle.  De  wind 
viel  zeer  onftuimig  over  de  hooge 
rotzen :  zulxdefchepen  meenigwerf 
voor  vier  ankers  door-gingen.  Olivier  vattoiw 
van  Koord  volgde  Cordes  na  weinig  vm  Noot 
maenden:  zette  onder  de  Pinguyns 

eilanden,  'tkleinfte  genaemt  Talke, 
httgtooïfïe  Cajlemme.  't  Volk  woont 
in  onder-aerdfche  kuilen ,  en  leeft  by 

de  vogelen  Pinguyns-.  de  vellen  ver-  vogiimh 
ftrekken  voor  mantels,  't  vleefch  ten  W» 
fpijs.  De  vogels  wegen  doorgaens 
vijftien  of  zeftien  pond :  hebben  een 
fwarte  rugge ,  witte  buik ,  een  zeer 
dikke  huid,  lange  raevens-bek,  kort 
dikke  hals,  twee  gepluimde  vinnen 
in  plaets  van  vleugelen ,  fwarte  gan- 
fe  voeten  en  fmaekelijk  vleefch,  daer- 
ze  nochtans  op  vifch  aefen  :  fwem- 
men  feer  fnel  met  de  gezeide  vinnen , 

welke  lanx  't  lijf  weder-zijds  neder- 

hangen,  wanneer  op 't  land  recht  over 
einde  gaen:  zitten  meeften  tijd  vier 

in  getal  binnen  haer  hooien ,  diervoe- 
gengemaekt,  dat  men  lichtelijk  tot 
de  knie  toe  inzakkende  van  haerjam- 
merlijk  gebeten  word/t  Scheeps-volk 
van  Cordes  vong  in  twee  uuren  meer 
dan  negen  honderd  Pinguyns  >  Hy  zelf 

ontdekte  hier  de  woefte  menfehen  »»•«" 
Enoo,  bewoonende  't  geweft  Cojfi ̂ ZtZik 
verdeelt  in  gedachten  ,  Kemenetes, 

KennekasenKarai&e.  d'Eerftebefloe- 

gen  't  geweft  Karray ,  de  tweede  Ka- 
ramay.y  en  de  derde  Morine.  Alle 

fchilderen  de  wangen  en  't  voor- 
hoofd. De  mannelijke  roede  hing 

meteen  draed  toegebonden,  en  een 

pinguyns  vel  voor  de  fchaeinelheid 

der 
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der  vrouwen.  'tHoofd-hairftingerde 
den  mannen  over  't  voor-hoofd;doch 
is  ótn  vrouwen  afgeknipt.  Land- 
waerd  zijn  neder-gefbegen  de  Tiri- 
menen,  reufen  eif  voeren  lang,  die 
geduung  oorlog  voeren  met  de  vol- 

keren rondom.  Vorders  ontdekte 

Noor  dm  de  ftraet  Magellanes  verfchei 
de  inwijken,  vol  ysen  verfch  water. 

vogten  na  Z^dert  hebben  uit'/  Vereenigds  Neder- 
^geiimes.  land  d'ammiraelen  fVilhem  Schouten, 

Spilbergen  en  la^ues  l'  Heremite  ftout- 
moedige  (tevens  gewend  na  de  Zui- 
der-Oceaen.  Het  gemein  gevoelen , 
dat  het  land  ten  zuiden  der  ftraet  Ma- 

gellanes  geen  vafte  kuft  is ,  heeft  d'er- 
vaerendheid  beveiligt.  Schouten  be- 

vond zu!x,  op  'tjaerfeftien  honderd 
en  feftien.  Uit  Porto  Defire  reis  vor- 

derende ,  liet  de  ftraet  Magellanes  ter 
rechter  hand  leggen  :  liep  zuidelijk 
aendoor  bleek  water  :  ontdekte  op 
vieren  vijftig  graeden  een  engte  acht 
mijlen  breed  ,  door  welke  fterke 
ftroom  ging.  De  kuft  rees  met  hoog 
gebergc ,  wiens  toppen  onder  fneeuw 

verfchuilde.  d'Uitterfte  punt  wïerd 
na  den  prinfe  van  Oranje  genaemt 

Mauritius  ,  d' hakkel/g -hooge  kuft 
ter  overzijde' 't  Staeten  eiland ,  en  de 

,,      ftraet  zelf  Ie  Maire;  volgens  begeerte 

iaire.  der  opper-koopman  Jacob  Ie  Maire  , 
wiens  vader  Ifaac  d'hoofd-reeder  was 
der  twee  zeilen,van  welke  Schouten  de 

vlag  voerde.  En  defevond  hier  zulk 
eenmeenigte  walvifchen  :  dat  naeu- 
welijxkonde mijden,  alzoo  by hon- 

derden fwommen.  De  zee -meeu- 

wen, grooter  dan  fwaenen,  onge- 
woon menfehen  te  zien  ,  lieten  haer 

op  de  fc hepen  van  't  boots- volk  grij- 
pen. Vorders  noemde  hy  de  dorre 

graeuwe  klippen,  met  andere  min- 
der rotfen  bezet,  noord -ooftelijk 

van  d'  uithoek  Hoorn  afgelegen ,  Bar- 
nevelds -eilanden.  Boven  d'uithoek 
Boom  gevordert,  is  geilingert  door 
holle  dyningen  uit  den  weften,  in 
blaeuw  water.  Doch  het  wierd  zoo 
haeftniecruchtbaer,  dat  de  ftraet  & 

Maire  by  de  Nederlanders  was  gevon- 
den, of  deSpaenfche  koning  Philips 

fchikte  derwaerds  twee  karveelen, 

Togtvan   onder  't  beleid  van  Garcias  de  No  dal. 
vedah      Defe  nam  naeuw-keurig  kennis  we- 

gens d' hoofden,  reeden  en  inham- 
men ,  gehoorig  tot  de  gezeide  ftraet; 

enkeerden,  zonder  andere  verrich- 

ting, te  rugge.  Mazx  D/ego  Flores  wen-  v*Jmfores' 
de  bereeds  vier  jaer  voor  d'  Engel-  »«r%. 
fche  zee- voogd  Candifch,  de  ftevens 
van  drie  en  twintig  zeilen,  bemand 
met  vierde  half  duizend  koppen ,  be- 
haiven  vijfhonderd  oudeNederland- 
fche  foldaeten  na  de  ftraet  Magella- 

nes. Hy  lichte  ongelukkig  d' ankers 
voor  Cadiz-,  wanr,eer  buiten  de  Spaen- 
fche  wal  geraékte ,  verloor  vijf  fche- 
pen  en  acht  honderd  man.   Zedert 
reis  vorderende  over-  winterde  aen  de 
Brafiifche  kuft  :  en  wierd  omtrend 

't  eiland  Catalina  van  zuik  een  ftorm 

beloopen  :  dat   't  vrouw-volk  ,  ge- 
fchikt  om  in  de  ftraet  Magellanes ,  on- 

der 't  opzicht  van  Peter  Sarmiento, 
vafte  wooningen  te  maeken,  op  zee 

bleef,   nevens  'tvoornaemfte  oor- 
logs  gere^dfehapen  verdere  lijfs-be- 
hoeften.  Voorts  nam,  d'Engelfche 
a  m  mirael  I  ent  on  drie  fchepen  uit  defc 
vloot  van  Flores  :  twee  vergingen  op 
derievier  laPlata  :  een  liep  te  rugge 

na  Spanje.  Flores  quam  met  d'o  verige 
zeilen  binnen  de  ftraet  Magellanes 
teneinde  der  lente  mand,  wanneer 

't  land   aller   wegen    onder    dikke 
fneeuw  fchuilde  :  weshalven,  geen 
kansziendeom  elders  land  te  kiefen 

tot  vafte  wooning  voor  Sarmiento , 
wierp  met  acht  fchepen  over  ftaeg  ria 

Braftl:  verbrande  opdefe  wederom- 
togt  drie  Franfche  zeilen ,  nam  twee, 

en  liep  t'huifwaerd.  Doch  fijn  luite- 
nant Diego  Rilera  en  de  landvoochd 

Peter  Sarmiento   landen   's  jaers  na 
't  vertrek  van  Flores  met  vier  honderd 
man,  danig  vrouwen  en  lijftogt  voor 
acht  maenden  in  de  ftraet  Magellanes. 

Rilera  voer  te  rugge;  maer  Sarmiento  verrichting 

bouwdeaen  denoord-zijde  der  mond  v:y' 
van  Magellanes-Jlraet'tüedeken  Nom- 
bre  de  Jefus ,  en  vijftig  mijl  verder  op 

de  meefte  engte  Philips-ftad  met  vier 
bolwerken  ,  eerlang  door  hongers- 

nood verlaeten.  De  kuft,  tegenover 

't  vafte  hnd  der  Patagones  ten  zuiden 

gelegen ,  tuflehen  welke  de  ftraet  Ma- 
gellanes loopt,  word  na  de  meenigte 

vuureh  ,  des  nachts  by  d'eerfte  ont- 
dekkers gezien  ,  Terra  del  Fuogo  ge- 

naemt. 

miento. 
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haer  ïn- voumclers. 

<*  «  j.i    naemt.  Het  is  een  hakkelig  land  met Terra  ael  •        i  j 

iuogo,hot-  hooge  bergen  vol  geboomt  en  door 
datnighnd:  aSngenaeme afwateringen  befproeyt. 

Onder  d'aerde  ,  doorgaens  drie  voet 
veenachtig  ,  fchuilt  een  klipachtige 
grond.  De  lucht  word  fchielijk  be- 

weegt door  ongemein  fwaerebuyen 
uit  den  weften.  d'Inboorlingen  zijn 
blank-bleek  :  doch  befchilderen  'tïi- 
chaem  veelvervig  :  hebben  lang!,  dik 
en  fwart  hair  en  zeer  fchcrpe  tanden. 
De  mannen  loopen  moeder -naekt : 
3t  vrouw  -volk  dekt  de  fchaemeiheid 
meteen  ftukleer,  en  draegt  om  den 

hals  fchelpe-fnoeren.  Weinige  wer- 
pen een  robbe-vel  over  defchouders, 

welk  nochtans  weinig  befchm  geeft 

tegen  de  koude,  die  alhier 's  winters 
vinnig  nijpt.  Haer  hutten  beftaen  uit 

boomen,  beneden  in 'trondezamen- 
geftelt,  na  boven  (pits  toe-loopende 
met  eenige  opening  voor  de  rook : 
zyzijn  drie  voet  in  de  aerde  geholt, 
en  voorts  rondom  tegen  de  boomen 
met  aerde  bezet.  Binnen  d  hutten  is 

niet  te  vinden ,  dan  biefe  korfjens  met 

vifch-tuig  van  lijntjens  en  fteene  hoe- 

ken, konflig  toe-gefïelt.  't  Geweer hebben  de  mannen  geduurig  by  zich: 

ter  oorzaek  tegen  de  nabuuren  on- 
verzoenelijk  oorloogen.  Zy  gaen 
behendig  om  met  knodfen,  flingers, 
booger,  en  lange  werp -pijlen,  van 
fcherpe  fteene  weerhaeken  ter  eener 
kant  voorzien.  Aerdigftellenzehaer» 
fchuitjens  toe  uit  een  dikke  boom- 
baft.  De  baft  word uitgefneeden,  toe- 

genaoyt  en  geboogen ,  na  de  gedaen- 
te  van  een  boot ,  welke  voor  en  ach- 

ter rijft.  Vijftien  of  feftien  voet  lang 
en  twee  breed,  kan  acht  menfchen  be= 

quaemelij!;  voeren  :  dieeen  verwon- 
derens-waerdigefn  die  vaert  maeken. 
't  Volk  is  niet  alleen  beeftachtig;  maer 
ook  moordaedig.  Eindelijk ,  behal- 
ven  de  f.raet  Ie  Maire,  heeft  Henrik 

Brouwer  tenooften  boven  'tStaeten- 
eilandsm  nieuwe  doortogt  gevon- 

den uit  deNoorder-Oceaen  na  de  Zuid- 
Zee. 

Elf- 
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ONBEKENDE     ZUI(D-LjK(D. 
'Nbekende  Zuid-land '  (leekt 
hier  endaer  eenige  kuften 

in  d'Oceaen,  welke  by  ver- 
fcheide  landaerd  meer  ge- 

zien, dan  ontdekt 2ijn.  Tegenover 
'tOofl  Indifche eiland  Giloloieid  Ter- 

ra des  Papous ,  welk  lacoh  Ie  Maire  de 

benaeming  NieuwGuincea  toe-pafte. 
d'Engelfche  ridder  Richard  Hawkins  , 
achter  Papous  ten  zuiden  omgezeilr, 

vond  d'inwoondersfwart  gelijk  Moo- 
ren.  Rondom  vertoonden  haer  ver- 

fcheide  eilandekens  en  bequaeme  ha- 
venen. Herrera fteltalhier  ten  ooflen 

'tgeweft  Aguada,  de  reede  fan  Jago, 
't  eiland  los  Crefpos ,  d'haven  And  raas, 
derievier  Virginum  en  'tkleine  eilan- deken laVallena ,  voor  de  mond  der 

ftroom  Auguftyn.  Voorts  ontmoet 
men  vervolgens  ooftwaerd  deftroo 

men  fan  Peter  en  Paulus ,  d'haven  Hie- 
ronymus ,  de  eilanden  Puntafalida , 
Abrigo  ,  Malagente  en  Maire  de  Dios, 

by  blanke  menfchen  bewoont.  d'Eer- 
fte  die  Nieuw- Guincea  ontdekte,  op 
't  jaer  vijftien  honderd  negen  en  twin- 

tig ,  was  Alvares  de  Savedra.  't  Wort 
gelooft  dat  zommige  van  d'eilanden 
Salomons  tegen  Nieuw-Guincea  floo- 
ten.  Achtien  van  de  meenigvuldige 
eilanden  Salomons  munten  boven  de 

andere  uit :  welker  zommige  drie 

honderd  mijl  in  d'ommegang  groot 
zijn,  andere  tweehonderd,  andere 
honderd,  en  ettelijke  vijftig.  Alle 
wordenze  bewoont  :  hebben  een 

vruchtbaere  grond ,  allerley  iijf-togt, 

meenigte  varkens  en  hoenders.  d'In- 
boorlingen  verfchillen  onderlingh 
zeer ;  want  eenige  zijn  fwart ,  ande- 

re blank  of  ros.  De  voornoemde  Haw- 

kins ,  wendende  na  de  ftraet  Magel- 
lanes ,  wanneer  by  giffing  vijftig  mijl 
meinde  af  te  wefen  van  de  vafte  Ame- 
ricaenfche  kuft  ,  verviel  op  veertig 

graeden  ten  zuiden  der  middag  -lijn 
meteen  wefte  wind  voor  V  onbekende 

Zuid-land  ,  welk  bevond  uit  laege 
weyden  te  beftaen  ,  en  bewoond : 
dewijl  des  nachts  veel  vuuren  aen 
land  bemerkte.  Doch  de  Spaenfche 

bevel-hebber  Peter  Fernandes  de  Quir   iernandei 

enammirael  Luidewyk  PaezdeTorres  deguir lil  i .  /-Li  i    ■       /~\      lemii  aen  het hebben  dit  geweft  nader  ontdekt.  Op  zuid-imd: 

't  Zuid -land  uitgeftapt   ontmoeten 
verfcheide  volkeren  :  eenige  waeren  inwoonden 

bruin,  andere  blank  of zaluw ,  metatdaer: 
lang,  kort,  fward  ,  rood,  fluik  of 
gekrult  hair:  hadden  noch  koning, 
noch  wetten,  noch  bewalde  Reden*     , 

noch  fterkten.    Onderling  verdeelt  haer  zeden-. 
voerden  oorlog  mecfchichten  ,  werp- 
pijlen  ,  knodfen  en  flokken.  Haer 
huifenuit  hout  gerimmert  fchuüden 

onder'tdak  van  palmboom  blaede- 
ren.  'tHuis-raed   beftond   in  aerde 

potten,  weefgetouwen  ,  vifch-net- 
ten,  fluiten,  trommels  en  vernifch-     , 
te  lepels.  Vanparlemoer  maektenze 
beitels ,  zaegen  ,  houwelen  en  hals- 
cieraeden.    De  hooven  waeren  zin- 

delijk gefchikt.    Nevens  de  tempels 
ftondenbegraef-plaetfen.  Zy  voeren 
handig  in  kleine  fchuiten.   't  Brood    , 
voedzaem  en  fmaekelijk  wierd  uit 
lange  en  dikke  wortelen  gebraeden 
en  gekookt.  Hier  wafTchenfefterley   vruchten-; 
platanos ,  groote  meenigte  amande- 

len ,  nooten  ,  oranje  -  appelen  ,  ci- 
troenen ,  dikke  zuiker-rieten  ,  palm- 

boomen  die  wijn  geven ,  cocos  en  obos, 
niet  ongelijk  in  fmaek  en  gedaente 

denqueen.  't  Meefte  genot  trekken- 
ze  van  de  cocos ;  want  het  merg  is  aen-  nuttige  co. 

genaeme  fpijs  en  drank  :  de  buiten- cos- flefchorfen  verflrekken  tot  vaten  en 
fleflchen,  de  binnenfte  tot  werk  en 

touwen  voor 'tvaertuig  :    de  blade- 
ren geven  zeilen,  matten  enticche- 

len:  van   de  ftammen  worden  ge- 
maekt  riemen,  knodfen,  pieken  en 
huis  -  ftijlen.     Behalven    verfcheide 
moes-kruidengroeyen  hier  zeer  hoo- 
ge  kawoerden  en  bkdos.WawA  grim- 
melt  van  varkens  ,  hoenderen,  dui-   keften t 
venpatrijfen,  end- vogels,  geitenen 
ander   gemein  vee.  Het  water  ver-  vifdn 
fchaft  elft ,  tongen  ,  zalmen  ,  rog- 

gen ,  zee-haenen  ,  paelingen  ,  fardy- 
nen  ,  garnaet  en  verfcheide  andere 
onbekende  vitfchen ,  niet  min  voed- 

zaem als  fmaekelijk.  Vorders  levert 
Dddd  dit 

r«i  1 1 
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dit  gewed  noote-muskaet,  maftik, 
peper , gengber.kaneel,  goud  ,  zilver, 
peelen,zijde,zuiker,  annys,  hooning, 
wafch ,  ebben-hout ,  terpentyn,  leem- 

puttenen  marmor.  d'Inwijk  Philips 
kromt  zich  tot  twintig  mijlen  :  heeft 
een  veilige  reede  en  fchoone  grond, 
beftaende  uit  fwart  zand:  tweegroo- 
te  rievieren  vallen  in  defe  bogt  :  ron- 

dom ftaen  luftige  boflchaedjen  vol 
-vogels.       quartels,  nachtegaelen  ,diftel-vinken, 

periquieten  en  papegaeyen,  die  een 
wonderlijk-zoete  zang  maekten.  De 
bloeyzems ,  byzonder  van  oranje- 

boomen  en  't  kruid  alvahaca' ,  geven 
een  aengenaeme  reuk.  De  gezonde 

smeek-    lucht  voed  bejaerde  menfchen.  Peter 

dej&t?*"  Fernandes  de  Quir  leverde  in  gefchrift 
't  voorverhaelde  over  aen  de  Spaen- 
fche  koning  Philips  de  tweede:  ten  ein- 

de hem  beweegde,  om  een  volkplan- 

ting te  leggen  op  't  Onbekende  Zuid- 
land:  te  meer  dewijl  aldaer  nietge- 
vonden  had  befneeuwde  bergen,noch 
verdronke  velden,  noch  krokodillen, 

mieren,  rufpen,muggen,of  eenig  fcha- 
delijk  gediert.    Doch  kreeg  weinig 
gehoor    :    zulx  geen  Spanjaerd  ze- 
dertna  V  Onbekende  Zuid- land  de  (le- 

vens wende.  Maer  d'Ooft-Indifche 
maetfchappy  des  Vereenipden  Neder- 

lands vatte  dit  werk  ernfthaftig  by  de 
zeer  merk-  hand.  Twee  fchepen  Hee msk erk  en  de 

"ogTwn     Zee-haen  wierden ,  onder't  beleid  van 
AbeiTaf.     Abel  Tafman  afgefchikt  ,  om'tZuid- 

ZÏekZd?  Wnader  te  ontdekken.  Den  twaelf- 
zuid  land.  den  der  oogftmaend  op'tjaerfeflien 

honderd  tWee  en  veertig ,  lichtenze 

d'ankers  voor  Batavia:  liepen  door  de 
ftraet  Sunda  na  Mauritius-eiland ,  al- 
waer  in  de  noord-  weftelijke  haven 
voor  't  flot  Frederik  Henrik  ter  reede 
quamen  ,den  vijfden  der  herfftmaend 
des  voornoemden  jaers.  Zy  vonden 

hier  't  Amfterdamfche  fchip  den  Smar- 
ten Arend :  om 't  flot  van  levens-mid- 

delen te  voorzien,  en  een  laeding eb- 
benhout  in  te  nemen.  Den  achtften 

van  wijnmaend  ftzkTafman na  'tZuid- 
land over :  wierd  beloopen  van  yzelij- 
ke  ftormemontdekte  den  vijf  en  twin- 
tigftederflagi-maend  een  dorre  wal, 
tegen  welke  de  zee  onftuimig  barnde. 
Hy  hield  lanx  defe  kuft :  vond  een  be- 
quaeme  inham  ;  doch  moeft  wegens 

't  hard  weder  zeewaerd  over  ftaeg 
fmijten.  Zedert  de  ftrandgenaedert, 
vond  aldaer  dikke  boomen,  binnen 

uitgeholt:  rondom  lagen  moflelfchel- 
pen.    Uit'tbofch  verhefre  haer  een 
fchel  geluid  van  zingende  menfchen : 
waerom   door  fchrik  wederom   na 
boord  voer  :  en  zag  een  dikke  damp 

op  gaen  tuflchen  't  geboomte.  Her- waerds  des  anderen  daegs  gekeert, 
bond  een  oranje  vlagge  aen  een  pael, 
in  welke  't  merk  der  Ooft-Indifche 
maetfchappy  gefneeden  wierd.     Hy 
noemde  defe  inwijk  Frederik  Henrik, 
en  degantfche  kuft  Antonius  van  Die- 
men.-zette  voorts  ftreek  ooftwaerd:en 
ontdekte  den  achtiende  van  winter- 
maend  een  bequaeme  haven.  De  (loep 
afgevaerdigt ,  om  den  oever  te  ont- 

dekken ,  quam  tegen  den  avond  te 
rugge'  ge  volgt  door  een  vaertuig  uit de  wal.    Dit  naderde  hoe  lanx  hoe 
meer  ;  doch  Tafman  konde  geen  be- 
fcheidzien  wegens  duifternis:  alleen- 

lijk hoorde  hy  naer  gefchreeuw  van 
groove  Hemmen  en  een  fchelle  klank, 
niet  ongelijk  een  trompet.    De  Ne- 
deriandfche  vlootelingen  riepen  te- 

gen haer  aen  :  bliefen  op  trompetten : 
en  fchooten  eindelijk  een  ftuk  ge- 
fchut  los.  Thans  begonden  de  Zuid- 
landers  fchrikkelijk  tetieren  :  toetert 
op  een  hoorn  :  en  keerden  na  land. 
Tafman  beftelde  voorts  de  wacht:  en 

beleide  d'overloop  met  zabels,  pie- 
ken en  vuurroers.  Des  anderen  daegs 

roeyden  de  Zuid-landers'mvetfchei- de  praeuwen ,  twee  en  twee  aen  een 
gebonden  ,  en  met  planken  over  de 
boorden  beleid,  na  de  fchepen  Heems- 

kerk en  Zee-haen,  dobberende  aen 
werp -ankers.     De  buflchieter   van 
Heemskerk  voer  met  de  boot  nevens 

fes  man,  om  'tgefchut  der  Zee-haen 
op  te  vroeten.  De  boot  wierd  halver-  Mtrkvaï 

vaert  tuflchen  de  twee  fchepen  rond-  dizedae* om  aengeranft  van  de  Zuid-landers\  iZdïrl; 
die  naederende  een  yzelijk  geluid 
maekten,   en  de  zeven  matroofen 
diervoegen  onthaelden  :  datze  vier 
met  lange   flokken  dood-floegen. 
De  drie  overige  ontfwommen.  Na 
verrichting defer moord,  roeydenze 
niet  zonder  ongelooflijke  vaerdig- 
heid  na  de  wa!  :  zulx  eer  de  Neder- 

landers 
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landers  't  geweer  konden  gebruiken, 
waerenze  buiten  fchoots.  Tafman  be- 

merkende dat  hier  niet  te  doen  viel, 

als  boots-gezellen  te  vvaegen  tegen 
defe  verwoede  menfchen,  ging  onder 

zeil ,  gevolgt  van  verfcheide  fchuit- 

jens  :  op  welke  d' achter -Hukken metfchrootgelaeden  los  gingen,  en 
verfcheide  troflèn :  zulx  de  fchuitjens 

te  rugge  keerden.  Dit  volk  was'grof, onverzaechd ,  flerk  en  van  getaende 
verve: 't  hoofd-hair,  rondom  opge- 
ftreeken,wiert  in  een  tuit  boven  op  de 

kruin  toegebonden  :  de  kruin  pronk- 
te met  een  flijve  witte  veder :  om 

d'  hals  hing  een  vierkante  plaet :  over 
deborftflondeen  lange  witte  flreep: 
zy  droegen  een  vierkantige  mantel, 

voor  de  krop  toegeknoopt.  In 't  mid- den der  fchuitjens,  twee  en  twee  aen 
malkander  gebonden ,  was  degezag- 
hebber,  die  de  roeyers  aenmoedigde. 
Onder  de  gezaghebbers  munte  uit 
een  grijs  man ,  die  dicht  aen  boord 
quam ,  en  riep  met  een  groove  en 
holle  flemme.   Alle  gebruiktenze 
Hokken  zonder  fcherp. Tafman  noem- 

de de  reede,  ter  oorzaek  de  wreede 

bejeegening  ,  de  Moordenaers-baey : 
bevond  zich  zedert  rondom  bezet 
van  land:flingerde  by  harde  ftorm  aen 
't  anker ,  voor  een  kufl ,  alwaer  veel 
rook  zag  opgaen  :  en  zeilde  voorts 
lanx  de  wal ,  tot  den  vijfde  der  louw- 
maend  des  jaersfeftien  honderd  drie 
en  veertig  :  wanneer  onder  een  klein 

klippig  eilandeken  ter  reede  liep.  Al- hier vielen  twee  ftraelen  waters  van 
een  hooge  rotze  met  groot  gedruifch 
in  zee.  d'Inwoonders  kloeke  men- 

fchen wenkten  't  boots -volk  riepen 
yzeiijk ,  en  wierpen  met  fleenen :  an- 

dere fteunden  op  een  dikke  knodze, 
of  fchermden  met  de  zelve.    Dicht 
aen  de  wal  lagen  twee  fchuitjens  van 
ilroo  gevlochten.  De  floep  mettwee 
kamer-ftukjens  ,afgefcbiktom  verfch 
water  te  haelen  ,  keerde  onverrich- 

ter zaek  te  rugge  :  alzoo  de  zee  hol 
fchooc  tegen  de  hooge  klippen  van 
het  eiïandeken.    Tafman  dieshalven 
zeilde  voort ,  te  meer  nadien  geen 
goeds  anker-grond  befpeur  de:  en  ont- 

dekte zedert  twee  ïaege  eilanden  met 

lioog  geboomte.  Van 't  grooiitequam 

een  klein  vaertuig ,  welk  voor  en  ach- 
ter fcherp  toeliep :  aen  bag-boord  ftak 

een  houte  vlerk  uit,  op  dat  het  niet 
zoude  omvallen.  Drie  geele  mannen 
zaten  achter  malkander  ,  en  roeyde 

ongemein  vaerdigop  'tfchip  Heems- 
kerk aen.  Tafman  gebood  't  volk  van 

den  overloop  te  vertrekken  :  tenein- 
de de  drie  Zuid -landers  niet  afge- 

fchrikt  zouden  werden  ,  om  binnen 

fcheeps  -  boord  te  komen  :  hy  zelf 
wierp  achter  uit  de  galdery  een  ftuk 
lywaed  :  welk  een,  in  zee  gefpron- 
gen,  opvifchte:  entoteenteikenvan 
dankbaerheid  op  fijn  hoofd  leide- 
Zulx  vryer  geworden  dicht  onder 

't  roer  naderden:  alwaer  een  mes  ge- 
bonden aen  hout  uit  't  water  haelden : 

en  fchonken  hier  tegen  een  parlemoe- 
revifch-hoek,  hangende  aen  eenko- 
toenelijn.  Tafmc.n  den  wal  genaedert 
zag  een  groote  menichte  menfchen 
lanx  flrand  loopen  met  twee  vaent- 
jens  op  flokken.  Ettelijke  fchuitjens 

roeyden  dicht  onder  'tgefchut.  Een 
uit  den  hoop  verfloute  zich  in  't  fchip 
te  klimmen,  't  Was  een  flaetigman, met  een  breede  fwarte  baerd  :  om 
den  hals  hingen  groene  blaederen : 

ging  met  de  beenen  onder  't  lijf  op 
den  overloop  nederzitten :  enbuig- 
de 't  hoofd  ettelijke  reis  tot  de  grond 
toe.  Tafman  deed  defgelijx  ,  en  vat- 

te hem  by  de  hand  ,  om  binnen  de 
kajuit  goed  onthael  te  doen  ;  doch, 
alzoo  de  hond  begonde  te  haffen, 
wierd  vervaerd  ,  en  flapte  wederom 
in  fijn  vaertuig.Ondertuffchen  fwom- 
men  verfcheide  Zuid- landers  aen 
boord  :  andere  bragten  in  fchuitjens 

de  ververfching^i/^wg  en  klappes.  Te- 
gen den  avond  roeyde  een  groot  vaer- 

tuig, omringt  van  mindere  floepen, 

mee  een  yzeiijk  getier  na  'tfchip 
Heemskerk :  alwaer  de  matroofen ,  be- 

ducht voorgevaer ,  op  't  geweer  pa- 
llen ;  doch  waeren  te  zorgeloofer , 

toen  fchenkaedjen  onfingen  van  de 
landvoogd.  Des  anderen  daegs  liep 
een  vreemd  fchuitje  voor  de  boeg  van 
de  fluit  Zee-haen.  Tweefloepen,  aen 
malkander  vaflgemaekt ,  en  over  de 

I  boorden  metbamboefen  beleid,voer- 
j  den  ettelijke  mannen,  beftiert  by  een 
[  over(te,(zy  noemden  hem  Orangkaey) 

Dddd  2,  die 

Tafmans 

wedervae- 
ren  aen  bes 
Zuid- land. 

Vreemd 
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die  zommigc  gebood  te  zwijgen,  an- 

dere neder  te  zitten  >  andere  na  bene- 
den te  loopen  of  te  roeyen.  Allege- 

hoorzaemden.    Op  't  midden   van 
't  verdek  der  twee  fchuiten  ftond  een 
hut,  boogs-gewijsuit  bamboefen ge- 

vlochten en  met  pifang- bladeren  ge- 
dekt, 't  Zeil  was  van  matten,en  maek- 

te  een  fneedige  voortgang.  Rondom 
defe  floep  roey de  minder  vaertuig,  op 
naergefchreeuw  van  ieder,  hael.  Ge 
duurende  't  fchreeuwen ,  bleven  de 
Zuid-landers  ,  die  te  vooren  aen  de 
fchepen  Heemskerk  en  Zee-haen  ge- 
fwommen  of  geroeyt  waeren  :   op 

d'overloop  onbeweegd  zitten.  Zulx 
Tafman  niet  anders konde bemerken, 

of  de  koning  zelf  quam  hem  bezoe- 
ken. En  defe  bragt  ettelijke  verkens, 

hoenderen  ,   klappes  en  pifang  ,  alle 
met  witte  doekjens  bewonden  ,  tot 
een  gifte :  droeg  een  kleed  ,  welkers 
ftoffweemde  na  Chinees  papier,  dub- 
beld  aen  malkander  gekleeft.    Hem 
volgden  een  groote  (leep  mannen, 
vrouwen  en  kinderen  :  zommige  voe- 

ren na  boord :  andere  fwommen :  alle 

pek  fwart.    Zy  ruilden  tegen  oude 
fpijkers  en  andere  fnuiftering  haer 
kleederen  en  hals-fnoeren  ,  beftaen- 
de  uit  parlemoere-koraelen ,    tuf- 
fchen  welke  witte  kinkhoorentjens 
gereegen   waeren  ,  en  parlemoere 
vifch-hoeken.  Tafman  trok  een  oude 
Orangkaey  een  hembd ,  broek  en  wam- 
bais  aen,  en  zette  hem  een  hoed  op 
't  hoofd.  Aldus  gekleed  ,  ftond  een 
geruime  tijd  verwonderd  over  zich 
zelf:   fijn  onderzaeten  keeken  niet 
min  verbaeft;  doch  landwaerd  ge- 
keert,  quam  zedert  zonder  kleeding 
te  voorfchijn.  Een  andere  Orangkaey 
met  een  roomer  wijn  befchonken, 
goot  de  wijn  uit :  zette  den  roomer 
op 't  hoofd:  en  voer  weg,  blyde  met 
fijn  gifte.  Vorders  bezichtigden  zom- 

mige land-voogden  't'fchip  Heems- 
kerk boven  en  beneden:  by 't gefchut 

gebragt ,   wilden  't  gebruik  weten  : men  lofte  dieshalven  een  ftuk  :  de 

flag  verbaefde  alle  diervoegen  :  dat 
uit  fchrik  buiten  boord  zouden  ge- 
fprongen  zijn ,   indien  niet  weder- 
houden  waeren.  Dagelijx  wierdeal- 
lerley,  ververfching  den  vlootelin- 

B  o  e  k  : 

gen  toe-gebragt  in  een  groot  vaer- 
tuig, rondom  welk  verfcheide  minde- 

re roeyden  :  teil  ekens  als  de  riemen 
te  water  gingen  ,  maektenze  een 
groot  gefcnreeuw,  Zy  fcheenen  te  Merkwa 

vraegen  ,  van  waer  en  waerom  de  dige,  vo' 
twee  zeilen  herwaerds  quamen  >  Taf- 

man bragt  ettelijke  ledige  vaten  bo- 
ven, te  kennen  gevende,  hoeverfch 

water  zocht.  d'Orangkaeys  wefen  na 
land  :  voeren  zelf  met  twee  Holland- 
fche  booten  derwaerds ;  doch  keer- 

den zonder  water :  alzoo  d'inwoon- 
ders  zelf  kuilen  moeiten  graeven  , 
waer  uit  water  fchepten.  Ondertuf- 
fchen  waeren  wederom  verfcheide 
Zuid-landers  aen  boord  gekomen; 
voor  welke  de  Huurman  en  hoog- 
bootsmans  jonge  op  trompetten  blie- 
fen,  een  andere  fpeelde  op  de  fluit, 

de  vierde  op  een  fiool :  't  fcheeps-volk 
danfte:  waer  over  de  Zuid/anders  dier- 
voegen  zich  verwonderden ,  dat  den 
mond  vergaeten  toe  te  doen.  Tafman 
bevond  toenmaels  uit  een  woord- 
boek  ,  behelfende  de  fpraek  op  Salo- 

monseilanden gebruikelijk ,  dat  veele 
naemen  defer  menfchen  groote  ge- 
meinfchap  hadden  met  die  vanSalo- 
mons -eilanden.  Nevens  de  mannen 
quamen  ook  veel  vrouwen  binnen 
fcheeps  boord  :  defe  waeren  alle  on- 
gemein  groot ;  doch  onder  alle  mun-  Re*/?»», ten  uk  tweeyzelijke  reufinnen ,  wel-  Jfjjj 

ker  een  knevels  had :  zy  vatten  beide  LJU.' den  wondheeler  Henrïk  Haelbos  om 
den  hals :  ieder  verzocht  vleefchelijke 
vermenging:  waer  over  onderling  in 
woorden  geraekten.  Alle  hadden  dik, 

gekrult  en  fwart  hair,  d' Andere  wij- 
ven taften  de  matroofen  oneerlijk  in 

de  voorbroek,  en  gaven  zoo  veelte 

kennen:  datze wilden byflaepen.  De  zuid-h 
ders  hoe' 

daenige 

mannen  prikkelden  tot  zulk  een 
fchennis  de  bootsgezellen  aen:verven  mmj£\ 

't  fwarte  hair ,  gevlochten  tot  kleine 
tuitjens,  ros:  kemmen  met  tien  kleine 

ronde  ftokjens',  boven  zamen-gebon- den  en  onder  in  loflè  tanden  verdeelt, 

't  Hair  van  zommige  evenwel  flinger- 
de  aen  lange  vlechten.  Zy  fcheeren 
de  kneevels  kael  af;  maer  houden 
een  vierkantige  baerd  aen  de  kinne. 
Onder  d 'oude  nochtans  wierden  ge- 

vonden, die  de  wangen  ruich  be- 

groeys 
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groeyt  waeren.  Zy  fchrappen  't  hair 
af  met  vifch-tandekens ,  aen  een  ftok- 
jen   vaft  gemaekt.    Alle  loopenze 
bloots  hoofds:  behalven  dat  weini- 

ge een  vier-kantig  befchutfel  boven 

d'oogen  bonden  tegen  de  zonne.  Het 
befchutfel  zelf  beftond  uit  ge vloch  te 
klappes-blaederen  of  groene  enroo- 
de  veertjens,  zeer  aerdig  door  mal 
kander  gebreyt.  Het  bovenlijf  van 
alle  bleef  naekt :  om  de  middel  droe- 

gen eenige  een  liefen-gordel,  aen  wel- 
ke verfcheide   liefen    nederwaerds 

hingen :  andere  hadden  een  matje 
van  klappes-bolfter  voor  de  fchae- 
melheid :  't  matje  was  buiten  ruig  en 
binne-waetdkael:  zommigeknoop- 
ten  om  't  onder-lijf  een  doek ,   niet 
ongelijk  dubbeld  Chinees- papier, 
met  groove   veel-vervige  ftreepen. 
Rondom  de  mannelijke  roede  fton- 
denfwartelit-teikenen  gebrand,  ge- 

lijk ook  op  andere  deelen  des  lic- 
chaems.  't  Gewaed  der  vrouwen  ver- 
fcheelde  weinig  van  der  mannen :  al- 

leenlijk hing  weinig  langer,  nament- 
lijk  totdeknien.  Zy  trokken  haer  ge- 

waed uit,en  ruilden  het  tegen  fpijkers. 
De  baerdeloofe  jongelingen  beftree- 
ken  haer  lippen  met  fwarte  verve,  na 
de  manier  van  langekneevels.  Eenige 
Orangkaeys ,  in  de  kajuit  wel  onthaeld, 
ftonden  verbaeft,  wanneer  den  ko- 

gel uit  een  boven  (luk  zoo  verre  za 
gen  wateren  :  fpraken  een  liefelijke 
tael :  droegen  om  den  hals  peerle- 
moer-fchelpen  ,  of  witte  kink  hoo- 
rens,  of  riekende  bloemen,  ofgroe 
neblaederen ,  ofdegeruildefpijkers. 
Zommige  bejaerde  vrouwen  waeren 
beide  de  kleinfte  vingeren  quyt :  de 
jonger  behielden  een  pink.  Ettelijke 
oude  mannen  waeren  infchelijx  de 
pinken  afgekapt.  Haelhos  ,  wijfende 
op  het  ftompje,  vraegde  een  na  de 

oorzaek ;  doch  hy  leide  d'hand  onder 
de  kinne  en  maekte  voorts  eenige 
vreemde  gebaerten  ,  waer  uit  geen 
begrip  konde  gekreegen  worden.  Den 
drie  en  twintigfle  van  louw-maend 
voer  Tafman  voordetweedemael  na 
land  om  water :  voerde  met  zich  hou- 

weelenenfchuppen,  ten  einde  kui- 
len groef.  Twee  booten  hielden  mal- 

kander dicht  by :  in  ieder  waeren  drie 

$8l 

'man 

Zuid-landers.  Tafman  riep  tot  de  roe-    Tafi, ■>.„. 
yetsjuftigjuftig  :  welke  woordend  Jgj* 
Zuid-landers  inTafmansboot  ,bemer:-  -van  de 

kende  zulx  tot  meerder  vordering,  ̂ uid-im 
teilekens  herhaelden  :  en  wanneer '" 
zy  d' andere  boot  voorby  roeyden, 
jouwden  haer  lands-iuiden,  die  met 
de  Zee-haen$  boot  voeren ,  fchamper 
uit.  Tafman  ontdekte  thans  verfchei- 

de eilandekens  van  verre :  wierd  zeer 
minnelijk  onthaelt  :  en  des  avonds 

by  vier  mannen  door  't  water  aen  de 
floep  gedraegen.  Zy  hadden  twee 
(lokken  ,  tuiïchen  welke  in  't  midden 
een  matte  gebonden  was  :  ieder  man 
leide  een  eind  der  flokken  op  de 
fchouder  :  en  bragten  Tafman,  zit- 

tende op  de  matte,  na  boord  :  en  te 

gelijk  negen  verkens  gegraeven  wa- 
ter. Tafman,  om  de  hoek  des  eilands 

gevordert ,  bevond  't jagt  Heemskerk onder  zeil  :  weshalven  na  de  Zee- 
haen  roeyde  5  alvvaer  bericht  kreeg: 
hoe  Heemskerks  anker  door  -  geflipt 
was :  weshaven  met  de  Zeehaen  volg- 

de :  en  des  anderen  daegs  een  ander 
groen  eiland  in  't  ge  zicht  kreeg :  lanx 
den  oever  liep  een  hoop  volks  met 
flokken ,  waer  aen  witte  doeken  flin- 
gerden.  Zommige  voeren  na  boord 
en  bragten  de  zelve  ververfching,  wel- 

ke't  voorige  eiland  leverde.  Dit  lag  op 
de  hoogte  van  twintig  graeden  ten 
zuide  der  middag-lijn  ,   en  had  de 
lengte  van  twee  honderd  en  fes  grae- 

den.   d'ïnwoonders   ruilden    tegen eenige  kleinigheden  clappes,piefang„ 
hoenderen  ,  verkens  ,  peerlemoere 
vifch-hoeken,  fleenebylen,  kleine 
iloeltjens,  fwaere  ftokken  vol  diepe 
kerven ,  om  felder  te  quetfen ,  met 
een  fwart  geverfde  fcherpte  een  arm 
lang ,  en  kantig  door  harde  weer-hae- 
ken. De  booten  kregen  hier  overvloe- 

dig verfch-water.    't  Volk  quam  in 
fpraek,  zeden  en  kleding  zeerover 
een  met  die  van  't  eerde  eiland ;  doch 
was  zoo  vriendelijk  niet.    Een  der 
Zuidlanders  flal  een  halve  piek  uit  de 

boot:  welk  hem  fijn  makkers  dwon- 
gen te  herftellen.  De  voornoemde 

Haelhos  vertelt ,  hoe  hy  te  land  ge- 
flapt, nevens  eenige  foldaeten,  de 

huifen  bezichtigde  ,  en  bevond  de 
zelve  vreemd  gebouwt  :  zommige 

Dddd  3  na- 
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riijkt  namentlijk  waeren  rond  toorens-ge- 
huifen  op    Wiisuitried  in  d'aerde  geftooken,  bo- 
't  Onbeken-       J         ..  ,         ,  1  c  •»/%. 
de  zmd.    ven  wijder  dan  onder  meteenipitie 
imd.         kap,  zonder  lucht -gaten:  andere 

hutten  hadden  een  langwerpig  dak 

vanpiefang  of  klappes-bladeren  :  het 

Merkmder-  dakruifte  oppaelen.  Binnen  zulkeen 
dtge  ̂ j^«- getimmer  lchuilde  Haellos  tegen  een 
n'"g,7M    flort-vlaeg:  en  vond  aldaerecnmer- 

keiijk  aental  jonge  mannen  en  wij- 
ven, neder  gezeeten  op  matten  :  by 

welke  een  vrouw  ter  aerde  neder  lag 

bünd  wegens  ouderdom  ,   die  noch 

gaen  noch  ftaen  konde :  defe  be waey- 
de  haer  met  een  waeyer  piefang-blae- 
deren.  De   mannen  eindelijk  weg- 
gaendedeeden  zoo  veel  blijk,  dat  de 
Hollanders  tot  de  wijven  zouden  in- 

gaen ;  maer  als  zy  haer  niet  handel- 
den ,  gelijk  verzochten ,  ftonden  ge- 

lijkelijk op  ,  en  danften  niet  zonder 
vreemde    gebaerten   en  liedekens, 

Vrumde    rondom  d"  Hollanders.  De  mannen  al- 
"*"**      hier  hadden  in  de  borft  en  fchoudc- 

ren  lit-teekenen  een  duim  diep  en 

halve  vinger  lang.   Zommiger  won- 
den bloeden  noch :  waer  op  meenig- 

te  vliegen  zaten.  De  vrouwe  waeren 

niet  gequeift.    Aten  alle  zeer  won- 
derlijk. Zy  rukten  de  bolfters  van  de 

klappes-fchaelen     met    de   mond: 

klopten  d'harde  fchaelen  op  d'elle- 
boog  aen  {lukken  :  en  nuttigden  al- 
zoo  de  kern.  'tVleefch  word  niet 
gaer  gekookt  of  gebraeden  ;  maer 

mniervm  |]ecilts  Warm  semaekt.  Zy  ilaepen 
leven  der  .  ,     D  •>  .  \   . 
zuuUan-  ter  aerde  neder  op  matjens:  een  klein 
ders-  ftoeltje  met  vier  pooten ,  uit  een  hout 

gefneeden ,  verftrekt  tot  een  hoofd- 
kufTen  :  hebben  groote  hoovaerdy 

in'thair:  die  geen  lang  hair  hebben, 

gebruiken  paruiken:  leven  by 't  geen 
het  aerdrijk  uit  haer  zelf  voort- 

brengt: en  beduiden  eindelijk,  hoe 
haer  vyand  de  hooge  kuft  ,  welke 
voor  uit  lag ,  bewoonden.  Derwaerds 
wende  Tajman  de  ftevens  ,  gevolgt 
uit  eenige  kieine  eilandekens  van 
zeil-vaertuig  ,  welker  zommige  een 
hofch-klappes ,  zndeiepifang  om  hoog 
ftaeken :  aen  d'uiterfte  takken  flin- 
gerdeeen  witvaentje;  dochalzoode 
fcheepen  reis  vorderden  ,  wierpen 
den  piefang  en  klappes  buiten  boord. 
Men  zette  den  fbxek  wettelijk  en 

man. 

Vreemd 

eten. 

tstngroo, 
nood. 

doek: 

weft  ten  zuiden  :  ondekte  drie  eilan- 

dekens:   by'tlaetfte  viel  een  yzelij- 
ke  branding,  na  welke  des  nachts, 

niet  zonder  't  ukerfte  gevaer,  zeer 
genaedert   wierd.  Zedert  ontdekte  verdam 

Tajman  aen  ly  en  loefwaerd  een  hoo-  *""  Taf- 
ge  kuft  ,    die  haer  verre  uit-ftrekte; 
doch  de  zee  ftorte  hier  diervoegen  : 

dat  geen  land  derfde  aendoen.  Ook 
brande  d'Oceaen  vreefelijk  op  een  lang 
rif,  eerft  tien  ,  daer  na  vijf,  vierde- 

half,  wederom  tien  ,  veertien  en  ze- 
ven vademen  diep:  zykondennuen 

dan  de  grond  duidelijk  zien :  wes- 
halven  de  bijl  by  plecht  anker  klaer 
lag  tot  kappen ,  en  de  boots  gereed 

gemaekt :  om  zich  na  de  Zee-haen  te 
bergen  ,  indien  't  fchip  aen  flukken 
ftiet.    Eindelijk  over  't  rif  geraekt, 
zagmen  aen  loef  zeer  hoog  land  en 
lywaerd  heuvelachtige  eilanden.  De 
zee  was  vol  blinde  klippen  en  ondiep- 

ten: zulx  alle  uur  groot  gevaer  lie- 
pen :  te  meer  nadien  dagelijx  harde 

ftormen  waeyden  :   verlooren  ein- 
delijk 't  land   uit  gezicht.   Op   vijf 

graeden  ten  zuiden  der  middag-lijn 
is  de  ftreek  wettelijk   aengezet  na 
Nieuw-Guinaa.    Den    twee  en-twin- 

tigften  van  lente-maend  ontdekten- 
ze  laeg  groen  land  vol  hoog  geboomt, 
met  ontallijke   eilanden  bezet ,  al- 

waer  de  zee  op  ettelijke  rifFen  ver- 
vaetlijk  brande  :  zulx  wederom  in 

groote  nood  waeren:  en  zedert  tuf- 
fchen  achtien  eilandekens  ,  gevaer  - 

hjk  wegens  droogten  en  harde  ftroo- 
men,  die  de  zeilen  na  de  waldree- 
ven.   Terwijl  met  kleine  vordering 

boegzeerden  ,  om  boven  d'ondiep- ten   te   ftevenen ,  quara  een  klein 

vaertuig ,  voerende  een  groote  vleu-  iZds 

gel  aen  ftier-boord  ,  van  ftrand  af  -.fihuitje. 'trees  achter  meer  dan  over  Heven: 

was  over  de  boorden  met  planken  be- 

leid ,  op  welke  zeven  mmnen  zit- 
tende roeyden .     Alle  bruinachtig 

en  naekt,  dekten  de  fehaemelheid 
met  een  hairige  gordel,  aen  de  kruin 
des  hoofds  vaft  gebonden :   onder 
de  voeten  hing  iets,  welk  in  plaets 
van  fchoenen  gebruikten  :   om  den 

hals flinger den  bloemen  :  'tlicchaem ftond  befchildert  met  fwarte  verve. 
Onder  de  zevene  munte  uit  een  kloek 

Een  Ztm 
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en  vet  man,  op  wiens  hoofd  twee  ve- 
deren ftaeken  f  hy  ftond  en  bood  den 

matroofen  twee  klappes  aen.  Tafman 
wierp  hem  tot  vergelding  een  bam- 

boes metfpijkers  toe  en  een  ftuk  zeil 
doek :  welk  wanneer  diep  onder  wa- 

ter zonk  dook  een  oud  man  na  de 

grond  :    bragt  het  zeil-doek  boven 
water:  enklom  wederom  tot  fijn  fes 
mergezellen.  Dit  volk  deed  geen  be- 

wijs   van    dankbaerheid    voor    de 
fchenkaedjen  :  droegen  pijl  en  boog: 
voerde weinigfpraek:  wefen,dat<fe 

Hollanders  op  't  eiland  zouden   ko- 
men :  noemden  de  klappes  anieuw,  ge- 

lijk ook  d'andere  eilanders.    Voort- 
gevaeren  ontdekten  twee  vlakke  ei- 

landen met  laeg  geboomte,  en  drie 
mijl  aen  bag-boord  een  hooge  kuft,en 
ter  ander  kant  een  groot  eiland :  wer- 
waerdsinflilteafdreeven.  Zynader- 
den'tland,  als  twee  fchuitjens,  on- 
gemein  fmal  en  wederzijds  met  een 
vleugel  bamboefen  ,  op  zijde  van  de 
fluit  Heemskerk   liepen.    'tGrootfte 
vaertuig  voerde  fes  man,  hetkleinfte 
drie:  alle  zeer  wanfchaepen.  Zy  gin- 

gen moeder-  naekt :  alleenlijk  was  de 
mannelijke  roede  met  een  dun  ban- 

deken tegen  den  buik  opwaerds  ge- 
bonden: om  de  armen  hingen  parle- 

moere  ketenen :  zy  waeren  pek-fwart; 
doch  wegens  't  kaeuwenvan  pïefang 
rood    in    de   mond:    't  hoofd-hair 
pronkte  met  een  houtekamme,  het 
voor-hoofd  met  blaederen;  doch  in 
ieder  fchuitje  ftond  een  die  een  ge- 
kneufd  takjen  bamboes  pluims-gewijs 
in  de  nek  vaft-maekte.    't  Grootfte 
vaertuig  was  befchildert  met  rouwe 
gedaemen  van  menfchen  en  vreemde 

kris-kraffen.  Zy  gebruikten  roode 
pijlen  en  boogen-  en,  nadat  eenige 
woorden  den  matrofen  toefchreeuw- 

den,  roeyden  te  rugge  na  ftrand :  wel- 
ke Tafman  achter  uit  liet  leggen,  en 

liep  tuflchen  de  vafte  kult  "(by  alle voor   Nieuw-Guinaa   gehouden)  en 
verfcheidegroote eilanden,  voor  de 
vafte  kuil:  wijden  zijd  verfpreyd.  Al- 

hier naderden  uit  de  wal  vier  fmalle 

fchuitjens,  met  konftig  beeldwerk  ge- 
fneeden,gelijk  een  gekronkelde  flang; 
maer  hielden  op  een  roer-fchoöt  van 
defchepen  af.  Eindelijk  fprong  een 

Zuid-land.  582 

over  boord  ,  en  fwom  na  't  kleinfte 
fchuitje,  waer  uit  een  ander  zich  te 

water  begaf  na  't  ander,  met  welk  ver- wifTelde.  Defe  verftoute  zich  onder 

Heems kerks  galjoen  te  loopen.  't  Was  f^Zt ? 
een  pek-fwart  man  :  voor  defchaem- 
te  hingen  eenige  blaederen  ,  om  d'el- 
leboogen  arm-banden  drie  vingeren 
breed  :  door 't  middel-fchotder  neus- 

gaten (lak  een  witte  beene  priem  we- 
der-zijdsfcherp,  en  voorts  een  vin- 

ger dik:  d'hals  pronkte  met  een  ke- 
ten witte  kink-hoorens  enfchelpen. 

Niemand  voerde  eeniggeweer.  Taf- 
man,  lanx  de  vafte  kuft  voortgezeilt, 
ontmoete  eerlang  achtien  fchuitjens: 
deroeyers  leiden  de  riemen  op  haer 
hoofden  niet  zonder  vreemde  ge- 
baerten  :  fchreeuwden  yzelijk  :  en 
noodigden  d'Hollanders  aen  land  te 
komen.  De  voor-  en  achter  fte ven 

van  't  vaer-tuig   vertoonde    aerdig beeld  werk  :  voorts  was  hetkalk- wit, 
en  had  een  vlerk  op  zijde.  Zommige 
fcheepjens  voerden  twee  mannen, 
zommige  drie,  vieren  vijf  mannen. 
Acht quamen  binnen  fcheeps-boord, 
alwaer  met  arak  befchonken  wierden. 
Defe   Zuid  lande rs  gingen  moeder-   Gefaket* 

naekt:  zommige  hingen  voordefcha  imaed.va>> meiheid    eenige  blaederen  ,  andere  zTuuL 
niet.Zy  hadden  eenfwartehuid;doch  ders- 
fchilderden  't  voor-hoofd  boven  de 
neus  met  een  roode  ftreep  tot  d'00- 
rentoe.  't  Bruine  hair,  dicht  ineen 
gekrult,  wierd  rofch  geverft :  hoewel 
andere  het  graeuwmaekten.  Eenige 
hing  ïos  over  de  fchouders:  andere 
bonden  het  in  een  tuit  opde  kruin, 
fchuiiende  onder  de  kap  vaneenpie- 
fang-blad :  andere  droegen  hair  naeu» 
welijxtwee  vingeren  lang,  door  het 
middel-fchot  der  neus  gaten  een  ftuk 
bamboes  of  een  fwarte  pen ,  en  een 
breede  baerd  zonder  kneevels.    Zy 
hadden  niet  te  ruilen  als  kink-hoo- 

rens, weinig kleinder  dan  een  hoofd, 
op   welke   een    wonderlijk   geluid 
maekten.  't  Geen  ruilden  rookenze 

eerft ,  niet  ongelijk  d'honden  :  had* 
den  geen  gaeding  infpijkers,  gelijk 
alle  de  andere  Zuid-landers.    Haer 

vifch  -  vangft  ging  vreemd  toe.    Zy 
bonden  aen  een  rotting  veel  kleine 

halve  klappes-doppen  ,  kettings  ge- wijs 
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Derde     Boekï 

Vreemde 

■vifch- 
•vangfb : 

en  zeden 
i/an  een 
volk. 

Aerd-bee- 
ving. 

Eiland 

Iamna : 

tier  zelver 
inwoonders. 

s 

wijs  zamen  -  geregen  :  rammelden 

met  die  werktuig  boven  op  het  wa- 
ter ,  om  de  vifch  by  een  te  vergae- 

deren.  In  de  fchuitjens  lagen  lang- 

werpig ronde  planken  ,  in  't  midden met  een  ftrik  ,  welke  voor  fchilden 

gebruikten.  Toen  defe  Zuid-landers 
van  boord  flapten,  dreigde  een  de 
matroofen  af  te  roffchen ,  fchudden- 
de  heen  en  weder  eenfwaeteknods. 

Gefwind  roeyden  defchuiten  ftrand- 
waerd  :  terwijl  iemand  uit  den  hoop 

wederzijds  op  de  boorden  der  fchuit 
met  een  flok  klopte  ,  niet  anders  of 

een  wapen-kreetmaekte.  Onder  de- 
fe had  een  geruilt  een  out  wambais, 

waer  mede  vreemde  potzen  uitrech- 
tede alzoo  het  tellekens  averechts 

aentrok  :  dan  over  fijn  beenen,  dan 

op  't  hoofd ,  dan  met  de  knoop-gaten 
achter waerds.  Defchepen  liepen  vor- 
ders  lanx  hakkelig land  :  en  fchudden 

den  twaelfde  der  gras-maend  door 
een  fchrikkelijke  aerd-beeving  ,  ge- 
duurende  anderhalfuur ,  diervoegen: 

datze  fcheenen  aen  flarzen  te  ftam- 

pen ,  ineen vaervvater , alwaer 't diep- 
loot  geen  grond  bereikte:  vonden 
vorders  een  hooge  brandende  berg  op 
een  eiland ,  tuffchen  welken  de  vafte 

kult  ,  alwaer  een  andere  berg  boven 
de  wolken  ftak  ,  doorzeilden  :  tot 

eindelijk  vervielen  in  wit  water,  door 
een  fterke  ftroom  beweegt  uit  het 

vafteland.  Onder't eiland  Iamna  ten 

anker  geloopen  ,  zagen  d'eilanden Moa  en  Arïmoa  voorwaerds  leggen. 

De  lamnee fen  paften  Nïeuvo-Guïnaza  de 
benaeming  Bet  af  toe  ,  en  gaven  zoo 

veel  te  kennen:  dat  tegen  d'inwoon- 
ders  aldaergeduurig  oorloogden  met 

pijlen.  Dit  volk  was  infchelijx  fwatt. 

Zommige  droegen  los  gekrult  hair, 

andere  in  lange  flrengelsgebreyd,  an- 

dere twee  dikke  lokken  nevens  d'oo 

ren.  Alle  pronktenze  met  vier  vede- 
ren op 't  hoofd.  De  mannen  trokken 

den  baerd  uit :  flaken  een  groote  bee 

ne  ring  door  d'ooren  :  aen  de  ring 
flmgerde  een  fchelp  ,  niet  ongelijk 
eenfpoor.  Weinige, of zy  hingen  om 
't  hoofd  roode  roofen  ,  en  om  den 

hals  varkens- tanden  en  kleine  fchelp- 

jens  ,  aen  een  koorde  zamen-geree 
gen.    Zy  bewoelde  den  buik  onder 

de  navel  met  een  riem  ,  anderhalf 
hand  breed.  De  lendenen  pronkten 

met  een  gordel  van  kleine  hoorn- 
tjens,  waer  aen  een  fmal  lapjen  hing, 
om  de  fchaemte  te  dekken  ;  doch  al- 

zoo niet  meer  dan  twee  vingeren 

breedte  had,  en  gints  en  weder  Vin- 
gerde ,  verfchafte  het  geen  éerbaer 

dekfel.  Door  't  middel  fchot  der  neus- 

gaten ftak  een  varkens-tand  of  ftuk 
van  een  riet.  Op  devoor-enachter- 
fteeven  der  fmalle  fchuitjens  ftond 
een  afbeeldzel ,  aldernaeft  gelijkende 
na  een  kleine  leeuw.  Een  onder  defe 

eilanders  was  zeer  kluchtig  -.  herhael- de  alle  de  Nederlandfche  woorden : 
weshalvendenaem  papegaey  kreeg : 

hoedaenig  ook  fijn  landsluiden  hem 
noemden.  Taf  man  liep  zedert  voor 

Moa  dicht  aen  de  vafte'kufltenanker, 
tien  mijl  boven  Iamna.  Hier  quam 

een  groote  praeuw ,  voerende  zeven- 
tien mannen  ,  die  meenigte  pijlen  na 

't  fcheeps-wand  fchooten.  Echter 
klommen  des  anderen  daegs  binnen 

fcheeps-boord.  Dé  wond  heeler  Hael- los  vereerde  aen  een  uit  den  hoop  een 

muts  :  de  lamnefer  wilde  dankbaer- 
heidbewijfen:  verzocht  Uaelbos  be- 

liefde neder  te  zitten:  begon  voorts 
fijn  hair  rouwelijk  te  handelen  ,  en 

kort  by  de  grond  van 't  voorhoofd  af na  de  nek  toe  te  vlechten  :  alwaer 

bond  de  einden  der  vlechten  in  d'hals 
Vorders  liep  Tafman  tuffchen 

toe. en 
Nieuw- Guintea  en  'teiland  Infou 

bragt  weinig  meer  als  weinig  woor- 
den van  Iamna  :  namentlijk  d'eilan- 

landers  noemden  een  boog ,  vertilia  .- 
een  varken  ,paro:  een  mes,  fappera : 

koraelen  ,  faffera :  een  fpijker ,  tortor  .- 
flaepen  ,  moeni :  een  ratte  afphoo.  Hy 

zeilde  thans  nevens  "Arimoa  grooter 
enhoogerals'tnabuurig/fworf,  welk 
niet  qualijk  fwijmt  na  een  toppers- 

muts :  liet  Nteuw-Guinica  achter  uit 

leggen,  alzoo  noordelijk  over  flaeg 
fmeet :  en  liep  buiten  Schoutens-eiland 
om  :  alwaer  acht  fwaere  fchuitenop 
hem  aenhielden.  Ieder  fchuit  had  we- 
der-zijds  een  vleugel :  beneden  roey- 

den in  vier  ryen  twee  en  twee  ;  op  de 

vleugels  zaten  even  zooveel ;  doch 
met  de  voeten  in 't  water.  Naderende 
flaken  een  ftok  om  hoog,  waer  aen een 
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een  wit  doekje  flingerde.  Ta/man  liet 
infchelijxdevreede  vlagwaeyen.  De 
Zuid  landers   braken  ondertuflchen 

de  pijlen  op  haer  hoofden  :  vifchten 
een  keten  koraelen,  aen  een  ftuk 

hout  gebonden  en  uit  de  kajuit  ge- 
fmeeten  :  riepen  luids  keels;  doch 

deinfden  te  rugge ,  zoo  haeft  d'  hoog- 
bootfmans  jongen  op  de  trompet  be- 

gon de  te  blaefen.  Dit  volk  was  geel, 
en  dekte  de   fchaemelijke  leeden. 

Doch'tbreeken  derpijSen  ging  zeer 
plechtelijk  toe.  Eerfl  ftakenze  den 

pijl  hemelwaerd ,  en  thans  in  't  water: 
trokkenze  op  't  hoofd  aen  twee  ftuk- 
ken  :  'teenfluk  wierpenze  weg  aen 
bak  -  boord,  en  't  ander  by  ftuur- 
boord.  Die  den  pijl  brak  Hond  op, 

en  fprak  veel  tegen  d'  Hollanders  :  de- 
welkezulx  voor  een  eedaen-namen. 
Ieder  vaertuig  voerde  acht  of  negen 
en  twintig  menfchen.    Tafman  reis 
vorderende  ontdekte  des   anderen 
daegs  een  ander  eiland  en  kromme 

elleboog  van  Nieuw  -  Guinaa  :   zulx 
vermoede,  dat  alhier  een  openinig  i 
was  tuflchen  Guinaza  en  Gilolo  :  liet 

aen   ftier-boord  ontallijke   groote, 
kleine,  heuvelachtige,  klippige  of 
feege  eilanden  leggen:  had  nu  en  dan 
blinde  klippen ,  gevaerlijke  droogten 
en  zeer  onefïène  gronden  :  ankerde 
nevens  een  rotze ,  die  by  de  vloed 
fchuil  ging.   Alhier  quam  een  fchuit 

met  fes  man  aen  boord  :  't  hair  hing 
achter  lang  af :  een  uit  den  hoop  riep 

Zuid-land.  ^ge- 
inde  Ternataenfche  tael :  Wat  volk? 
Een  matroos ,  die  de  gezeide  fpraek 
fpreeken  konde,  fchreeuwde  :  Span- 
jaerden.  Hy vraegde vorders,  uitmat 

land ',  en  ivenvaerds  ?  Kreeg  ten  ant- woord ,  van  Moa  na  Ternaeten.  Hier 
op  fnaeuwde  de  Zuid-lander :  gy  gaet 
metloogens  om :  u /chip  is  ge en  Spaenfchi 
macr  Hollandfch  maekfeL  Thans  liet 
Tafman  een  oranje  -  vlagge  waeyen  : 
op  welk  befchouwen  de  Zuid-lander 
wederom  riep:  gy  toont  u  immers  aen 
de  vlagge  Hollanders  te  zijn ,  ons  veel 
aengenaemer ,  dan  de  Span  jaerden  }  De 
matroos  bekende  geloogen  te  heb- 

ben; doch 't  hielp  niet  :  alzoozy  ze- den buiten  fchoots  bleven  :  alleenlijk 
riep  de  voornoemde  eens  van  verre, 
dat  aen  land  overvlocdigpiefang,  klap* 
pes,patates  ,  zuiker-riet  en  andere 
vruchten  wiekhen.Tafman  voer  noor- 

delijk voort,  tuflchen  meenigte  van 
eilanden  en  deftraet  die  NieuwGui- 
na>a\an  Gilolo  fcheid,  voorby  Ceram, 
Manipe  ,  Bolao  en  Burro  na  de  enge 
opening  ,  alwaer  Pangefane  aen  bag- 
boord  met  klippen  verwonderens- 
waerdigfleil  rijft,  en  Botton  op  gelij- 

ke wijfe  aen  ftuur  boord.  De  dorre 
klippen  vertonen  boomen  en  groene 
ruichte.  In  't  midden  van  defe  ftraet 
leid  een  rotze ,  wegens  haer  gedaente 
de  Galey  genaemt.  Eindelijk  quam  ra/m* 
Tafman  ,  den  vijftienden  der  zoomer-  wwjw* 

maend  op  't  jaer  feftien  honderd  drie  " en  veertig,  voor  Batavia  ten  anker. 

vta. 
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Befchryving  van  America  en  't  Onbekende  Zuid-land. 

I  Arincheleen  landfchap,         lol,  258 

l^Abacatuaia  een  wonderlijk  visje, 157» 379 

]  ^iba d  een  haven  207 
'^«^«ctf?  een  rievier  342,348 

jibafca  lakenen  3°2 

Jbbati  vreemd  gewafch  9» 

jLbelTafman  lij  n  wonderlijke  togt  na  het 
 Onbe- 

kende Zuid-land ,  578 ,  579 » 5§o » 5»i » 5»a» 583.584» 58| 

^iteeengebergt  286 

^bibeiba,fijn  paleis  in  de  toppen  der  boomen,65 

A^bipones  fchikkelijk  volk  572 
^Abraham  T^oet  437 

^rafowwdaPcrwefpringtop  15° 

yfbrolbos  droogten  3°° 
Abiirra  valleye  9:> 
Jcaiou,  boom  .  ,       '9 

Acamapixtli  wonderlijk  ten  koning  ver
kooren, 

238.     fterft  •  239 
Acamari  ftad  van  wondere  koophandel         543 

^>«/covermaerde  ftad  en  haven,  21 1,247, 248 
Accayou  een  boom  394 

Accadie landfchap,  havenen, rievieren
,inwoon- 

ders  "9 

Achalaqui  vreemd  landfchap  14" 
Achiote  een  boom  3 

.Afo//?  een  haven  *47 

^c/aeenverlaetefterkteenftad
  204 

«&/«*  jonge  kloppen ,  waerom  levendig  begrae- 

192 

217 

342 

215 

35 

174 
174 

118 

251 

123 

406,408 389 

ven 

Acomas  wonderlijke  boom 
Acoma  wonderlijk  dorp Acos  dorp 

Acucu  een  koningrijk 
Acuzarnil  landfchap 

Adadien  een  zonne-beeld 

Adargatis  een  godinne 
Adhothuis  wonderlijke  vifch 

jfê&ocs  wonderlijke  honden 
Adriaen  Blok 
Adriaen  Claes  ?oon 
Adolf  Pander  Elft 

Adriaen  Pater  fijn  merkwaerdige  zee-togt,  
l86 

187    fijn  merkwaerdige  verrichtingen,  41
5, 

417 \  419.    bloedige  zee-zlag  tegen  Oqu
endo, 422,423 

Adriaen  vander  Vuffen  469-    fijn  tnerkwaerdig 
verhael  van  Braftl,  479»  48°'  4&I,  482,  483, 

454 

JEgydim  Annim  loopt  de  eerfte  in  volle  zee      3 JEmilia  een  fterkte  434 

Aerd-bevinR  in  America  101.  zeer  wonderlij
k 

237,238,34° 

Affogados  een  fterkte      421,422,434, 435» 45* 

Afgooden  merkwaerdig,  haer  groot  getal,  247, 

ongemeinerouwelijk,  248,  249.  der  G«//o*- 
i"  22 

^««wreufendoor  de  Spanjaerden  uit-geroeit 

Agberotmfi  eentolk  125 
Agoutijs  een  vreemd  beeft  x99 

^Aguada  Segura  een  inwijk  2.1 1 

Aguapa  wonderlijke  boom  292 

Aguacolla  kruid  3*9 

195 

396>397 

365 

179 

177 

439 
151 

477 

340 

253 

451 

75, 204 

417 

3i7 

276 278 

Aigretten  hoedanige  vogels 
Ai  een  vreemd  beeft 

Aipy  wonderlijke  drank 
Akambue  goede  geeften 
Akoveka  een  vlek 

Alagoa  del  Korte  en  Alagoa  del  Zul 
Albardaofia  landfchap  in  Florida 
Albert  Coenraeds  zoon  vander  Burg 
Alcatraces  vergiftige  meeuwen 
Alchichican  een  meir 
Aldeas  hoedaenige  dorpen 

alexander  de  fefte  Paus 
Alexander  Picard,  ziet  Picard. 

Alexander  Seton 

Alfonfus  Afoaradus  fijn  verrichting 
Alfonfus  de  Caceres 
Alfonfus  Calera 
Alfonfus  Caftellanus  fijn  vreemd  wedervaeren 

214,215 

^Alfonfus  Curiado  276 

Mfonfus  Fogeda  fijn  merkwaerdige  togt ,  62, 

63, 284 

Mfonfus  de  Pi  fa  fijn  wonderl  ijke  reis        87, 88 

Mfonfm  Sancbesde  Huelva  geeft  de  eerfte  aen- 
leiding  tot  ontdekking  van  America  42 

^Alibano  een  flot  147 

Mlaguaci  maegden  kloofier  307 
^Alguafiles  Amerk aenfche  uit  roepers         217 
Mlard  Schouten  fijn  verrichting  402,403 
Alonfo  Lopes  de  Morla  450 

Alouzie  een  eiland ,  ziet  Lucia. 
Amagro  de  Jonge  fijn  verrichtingen       317,318 
Amaguer  ftedeken  294 
Ameria  een  rievier  252, 253 
Alonfo  Hcrrera  fijn  togt  540,541 

Aquinotex  een  cacique  fijn  merkwaerdige  ver- telling 279 
Aonfo  de  Opida.  55°>  5  52 
Avarado  rievier  252 
Avaradus ,  ziet  Peter  Alvaradus. 
Avaradus  vermaerd  hopman  85 
Avares  Fragofo  de  Abuquerque  448 
Alua  een  haven  253 

ydvares  Cabeca ,  fijn  togt  556, 557 
jlvaresCueto  320 
AlPares  Ordat  <  541 
Avares  de  Savedra  577 

Ayoxcucan  25? 
Amador  Cabrera  vind  quik-zilver-mijnen      35° 
Amador  da  Rouge  508, 509 

Amaiauna  hooA&QMghol  162 
Amana  landfchap  der  Cofachiten  174 
Amandelen  ongemein  lieflijk  371 

Amafai.%  landfchap  541"- Amaro  verlaten  ftedeken  3^° 

Amafis  Egyptifch  koning  22 
Amatique  landfchap  276 

Amazones  hoedaenige  vrouwen,  333,537,  rie- vier en  landfchap  536>  537?  533 
^Ambata  rievier  328 

AmhergtVjS  *7* 

Ambrofius  Alfinger  fijn  verwoede  verrichtingen 

552 

^dmeies  een  volk  217 
America  is  by  de  oude  onbekend  geweeft,  4, 5, 

6,7,8,9,  en  bevolkt  kort  na  de  zond-vloed,  36, 
37.  door  Noach,  37.  isvaftaenTattarye39. 

ver- 



Blad-Wyzer. 
verdeeling  des  zelve,  281.  hoedaenig  ten 
noordenis,  100, 101.  driederhande  land-be- 
ftier  aldaer  298 

Americaenen  wanneer  America  door  haer  be- 
volkt is,  10,  n.  konftige  zilver-fmeeden,u. 

op  wpt  manier  her  waerds  quamen  ?  niet  te  wa- 
terj  13,14.  maer  te  land,  14.  hebben  kennis 
der.  fond- vloed ,  15.  De  Noorder- Americae- 

nen zijn  geen  Pheniciers,  16,17.  noch  door 
Carthaginienfers  ontdekt,  18,  19.  20.  Uit 
over-een-komft  der  zeden  en  gods-dienft  tuf- 
fchen  haer  en  de  Pheniciers  kan  niet  bewefen 

worden ,  datze  van  dek  herkomftig  zijn  ,  20, 

21 ,  22.  noch  ook  uit  d'over-eenkomft  der 
taelen;  23,24,  25.  Americaenen  zijn  ver- 

deelt in  by  na  ontelbaere  taelen,  25.  erken- 
nen Cham  niet  voor  een  vader,  25,  26.  noch 

zijn  niet  herkomftig  van  de  Joden  of  de 
tien  verflxooyde  ftammen  Ifraêls,  26,  27. 

i  noch  van  de  Carthaginienfers  en  Jooden, 27, 
28.  noch  van  de  Noorwegers,  28  ,  29,  30, 

31,32.  Herkomft  der  Zuidelijke  Americae- 

nen, 32,  33,  34.  Defe  beftaen  uit  verfchei- 
de  volkeren,  34,  35.  geheugen  van  godde- 
loofe  reufen,  37.  Alle  zijn  herkomftig  uit 

Tattarye-,  38,  39,  40,  41  42.  eeten  zeer  aer- 
dig  69 

Americm  Vefyutim  fijn  togt  ,  56 ,  57.  vreemd 
gevecht  ,  58.  wonderlijk  vvedervaeren  van 

eenige  fijner  vlootelingen,  59.  ftrijd  twijfel- 
achtig tegen  de  Canibaelen  :  keert  na  Spanje : 

fijn  tweede  togt  :  ontdekt  een  beeftachng 
volk,  en  yzelijke  reufen, 60, 61.  fijn  derde 
togt;  ontdekt  Brajil:  fijn  vierde  togt:  vind 
wreede  draken,  61,  62.  en  meir-fpinnen: 
keert  te  rugge  62 

Ameflris  wreede  koningin  22 
^4««landfchap  55<J 
Anacaona  verhangt  haer  zelf  161 
Ananas  hoedanige  plant 
Andjus  fijn  verrichting 
Andalien  een  valley e  505 
Andraas  de  rfriflicaval  429 
Andraas  Dorantes  fijn  vreemde  ontmoeting  214, 

215 

jfndraas  
Marini  

453 
Andrxas  Munes  Iferrera  H3 
jindraas  Salazar  357 

AndraasVidal$è.  fijnverraed  508 
t/indraas  eiland  2H 

^Andries  Veron{<\x\  verrichtingen  404 ,  406,408 
fchandelijke  nederlaeg  409 

Anegada  een  der  Caraïbifche  eilanden  1 84 

Angafmayo  rievier  294 
Angelos ecnü.aA  237.  eenbifdom  251 

Anguilla  een  der  Caraïbifche  eilanden  185 

Angoango  een  dorp  en  wonder  aldaer  349 

Angolalevett  flaeven  388. een  vlek  202 

Anime  vermaerde  gomme  238 

Annafcohopman  *46 

Andaguaylas  een  volk  ,      342 
Mes  wonderlijk  gebergt  295.  een  vrucht 

296 ,  298.  341 ,  342.   wegen  over  het  zelve 

346 

Angoya
ca  wonderl

ijke  
br
ug
  

342 

Angra  befchry  ving  der  ftad  5 l 

Anian  een  ftraet  is  nergens  te  vinden,  39.  waer- 
omzoogenaemt  42 

Annaquito  een  veld  32" 
Annedda  vreemde  boom  120 

Anolis  zoort  van  hagediffen  191 

Antigua  een  der  Caraïbifche  eilanden 
Antiquera  bifdom,254.  hooftftad 
/intiochia  ftedeken 
Antonio  een  rievier 

Antonio  Alamino  ervaeren  zee-man 
Antonio  de  Albuquerque 

391 

255 
293 

276 72,73 

449' 45i Antonio Berreo  fijn  merk waerdige  togt    541,  542 
^Antonio  Caïalcantelca  fijn  vervloekte  toeleg  508} 509 

Antonio  Cunha  de  Andrada  487 
Antonio  Efpenü,  214,  215.   fijn  merkwaerdige 
togt  215,216,217,218,219 

Antonio  Felice  van  fijn  vader  gevangen  459 
Antonio  Marino  448 
Antonius  Mendoca  209 
Antonius  Muis  475 
^Antonio  Nunnez  Barreio  203 

^Antonio  d'Oquendo  Spaenfch  ammirael,42i ,  422, 

423,486 
Antonio  Parapoava  446, 447 
Antonio  Robles,  323.  fijn  vreemde  nederlaeg  ibid. 
Antonio  Sedenno  540 .  fijn  togt  551 
Antonim  Sherlay  Engelfch  hopman  166,  276, 277,289 

Antonio  Orti%  de  Mendofa  435 
^Antonio  Pacheco  229 
Antonio  Telles  de  Sylwa  509,510 

Antonio  Vaes  eiland  417.    merkwaerdige  ver- 
richtingen aldaer  •         418,437 

Anzerma  ftad  293 

Apachitas   bergen   gods-dienfiig  gedient  306, 

307 ^A~palache  landfehap ,  gedenkwaerdige  voorval- len aldaer  145,146,173 

Apalachiten  haer  helden-  daeden  en  merkwaerdi- 
ge lift  173,  174.  haer  oorfprong  uit  de  Tat- 

tars  176.  hoe  Chriftenen  wierden  177 
Apalchiahndkhap  151 
dpalito  hoedaenige  afgod  216 
Apekotts  538 
Apiapetangas  woeft  volk  379 
^Aporatb  vreemde  vogels  117 
^Apparituriers  merkwaerdig  geboomt  393 
^Appopanaca  een  merkwaerdige  opfiender  307 
ApwfDaca  rievier  539 

Apwwacque  rievier  ibid. 
^ipurima  rievier  324, 340, 34,3 

■Aquapulque  een  ftad  108,112 
Aquirga  valleye  294 
jiquivilco  rievier  255 
Arabiers  offerden  aen  de  zonne  175,305 
^Aranives  een  vlek  280 

^rawcoftrijdbaer  volk  559, 566.  haer  land  t}6Sf 
569 

Arayaty  merkwaerdige  zout-pannen  aldaer  549 
Areitos  merkwaerdige  liedekens  161 
Arend  Corfen  Kiewwha<ven  125 
Arend  voerd  een  boer  door  de  lucht        245, 246 

Arenden  hoe  veelerley :  haer  wonderlijke  aerd 
138 

Arequipa  ftedeken ,  inwoonders 
Ar  gal  Engelfch  hopman 
Arica  een  ftad 

Am  Claefzoon 
Arma  rievier 
Armadillos  zijn  verfcheide 
Aroca^vo  rievier 

jirouages  een  volk 

323,340 121 
101 

109 

293 

396 538 

173,178,180 
~^4roug%eun  een  beeft  gelijkende  na  een  bever 

137 

jtrornkkiti  volk  53§ 

Eeee  2  Aro-* 

:■; 
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^fro^otay  een  dorp  542 
Arras  een  fchoone  vogel  195 
^frrecibo  een  ftedeken  168 

Arryal  een  fterkte,434.  merk wserdige  verrich- 
tingen aldaer,  43  5, 436, 437-  aenflag  op  het 

zelve  loopt  te  loor  444, 445 

Affabin  de  zon  by  de  Mooren  godsdienft  aenge- 

175 

137 

27 

558 
326 
566 

116 ibid. 

300 

ï9 

4 

263 

98>i5i 

294 

beeden  met  kaneel 

Affapanik  gelijkt  na  een  eekhoorn 
Affaretb  landfchap 

Ajjiimcion  hoofd-  flad 
Atabale  een  koftelijkflot 
i/tacama  woeftijne 
Atahocan  afgod 

^Ataentfic  een  hemelfche  vrouw 
Atocos.,  fijn  nederlaeg 
Atlas  een  gebergt 
Atlantiea  van  Plat  o 
Atlacuavaya  een  vlak  veld 
Atlijco  een  valleye 
Atoreut  heeft  kinderen  by  fijn  moeder 
Atrü  een  valleye 

Attabalibaüjn  roagt  en  pracht,  90.  onderhande- 
ling met  een  Spaenfchebiffchop:  word  gevan- 
gen: 314,332.    bedingt  fijn  randzoen,  91, 92. 

word  vervvorgt ,  93 .    fijn  oorlogen  en  wreed- 
heid, 300.  afkomlt  345 

Atzompan  valleye                                          238 
A<vanares  een  koningrijk  151 
Aache  een  landfchap  148 

Audheura  vleer-muis                                      395 
A^ero  hertoog                                                  381 
Aves  een  eiland                              195,408,415 
^H^erFranfch  opperhoofd                            186 
Auguftijn  ftad  en  flot  op  Florida             149, 1 52 

Auguftijn  een  uithoek,  befchrijving,  443.    ver- 
richting der  Hollanders  aldaer                    444 

Auguftijn  Ruyz  een  Fran'cifcaener :  fijn  verrich- ting, 215.  word  vermoord                        217 

Auguflm  h]nzee-togt  1 
Avondmael  des  Heere  wonderlijk  nagebootft 

310 

Amy  wonderl
ijke  
oo
ly
e 
 

435 

Wwf^o/koning  van  Mexico  243, 244 
Aymoray  merkvvaerdigfeeft  311,312 
Aygnan  een  duivel  534 
Aymures  vo\k  3&° 
Axayca  koning  van  Mexico  243 
Axaguai  volk  (chendig  vermoord         552, 553 
Axi  peper  224 
Ayotextetlan  een  landfchap  248,249 
Ayracbe ,  vreemde  vertelling  der  zelve  343 
Azcapuzalco  een  ftad ,  219 ,  239.  ftormender 

hand  ingenoomen  240 
Aplan  een  vreemd  volk  220,238 

B. 

B aal  Hanan  Edomitifch  koning  25 
Baal-zebahim  afgod  174 
Baalzebub  I74>305 

Bacalar  een  landfchap  260 
Baccbus  eiland,  en  des  zelf  inwoonders,  1 19, 1 20 
Bahaboni  een  rievitr  161 

Babalgezeid  een  heer  174 
Babia  de  Fonfera  274 
Babïa  todos  los  Santos  383»  384, 393 
Baltba^ar  de  Galkgos  146 

Baldiv'ta  door  honger  verlaeten,  113.  hoedae- 

nige  ftad,  114.  leid  verwoeft  507 
Baltha^ar  de  jdmezqutta  427.,  428, 429 
Balthazar  Spinofa  428 

Bagnola  graef:  fijn  merkwaerdige  verrichtin- 
gen, 423,445,450.  word  geflaegen,  453,454 

neemt  fijn  zoon  gevangen,  459,464.  weder- 
om geflaegen, 466.  fijn  grouwelijke  vlucht> 

467*  470,  472,  474,  476.   fijn  wreedheid, 

489 
Baifampfa  een  ftad  175, 305 
Balfai  een  rievier  247 
Baricbena  eiland  45 
Bananas  plant  394>395 
Banderat  een  rievier  252 
B  ankert  ammitaelt  fijn  verrichtingen,  513,514, 

519,520.  keert  na  huis,  521.  fterft  522 
Baoruco  landfchap  158 

Baptifta  ̂ dntonelli  vermaerd  veft-bouwer,  155, 167,276,283,284 

Baracao  ftedeken 
Barbada  eiland 
Barbara  rievier 
Barbados  een  eiland 

Barboriere  een  Franfch  fchippcr 

Barboude  prachtig  eiland 
Barientes  een  hopman 

Barkt  Engelfch  hopman 
Barne<velds-eï\anden 
Bartholome  een  dorp 

Bartholomatts  eiland 
Bartholomtsws  Colonas richtingen 

154 
189 

326 

197»  198 
171 

191, 192 

87 

171 

109 

271 
188, 575 

fijn  merkwaerdige  ver- 
43*44»  46>  49 

Bartholomaus  Sayltar  fijn  wreedheid  ^z 

Bartholomaus  de  las  Cafas  klaegt  over  de  wreed- 
heid der  Spanjaerden  tegen  de  Americaenen, 

75.  fijn  verrichting  op  Cumanay  ibid.  fijn  ver- 
maerd boek,  156.  verrichting  in  Nieuw  An- dalufia  55o,55l 

Barra  een  gat  443 
Barra  Canayou  een  fterkte  447, 448 
Basbabes  volk  122 
Bekeert  na  Holland  5*4» 5*5 
Bartbolomam  Gofnold  139 
Bato'uier.f  haerverhuifing  14,161 
B<3tatafmaekelijke  wortel  224,285 
Baucius  Gapetw  befchermer  van  Spanje  3  5 
Baviaenen  eertijds  voor  menfchen  gehouden 

17, 18.  vreemd  gevecht  met  de  zelve,  84.  een 
die  wonderlijk  was  270, 408 

Baut  hopman  448 

BaylaBaya  106 

Bayamo  rievier  voort-brengende  ronde  fteenen 

154 

Beaterü  
Gwva ,  haer  fchrikkelijke  

godloosheid 

90 

Bea
umo

nd 
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Beauport  een  haven  1 20 
Becune  een  vervaerlijke  vifch  194 
Beeken  zeer  vreemd-  274>335 
Bel  afgod  23 
Beeld  van  marmer  zeer  wonderlijk  72, 236 
Beelden  zeergrouwelijk,8i.  wonderlijk    349 
Beeft  zeer  ftinkende  342 

Begraefenis  zeer  afgryfelijk,  307.  vreemd    303 
Beiren  haer  vreemde  natuur,  125.    wonderlijke 

272, 273 

Bekia  een  eiland  198 
Bele%  ftedeken  292 
Bemarim  landfchap  115 

Bengala  vreemde  voorval  aldaer  256 
jBewfoSalvadorsvoorftad  -404 

Ber- 

/ 
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Bergen  zeer  vreemd,  255.  altijd  fmookende,  en 

wondere  voorval  aldaer  273,274 
Bergo  landfchap  waerom  zoo  genaemt  42 
Bermudes  eilanden  haer  gelegendheid :  lang  on- 

bezichtigt  :  waerom  zoo  genaemt :  levert  am- 
ber-grijs:  is  verdeelt  in  kabelingen,  171.  een 
kerk  alhier  gefticht :  vuurfchaer  gefpannen  : 
fterkten  gebouwt :  havenen :  klippen :  ftrand : 
grond  verfcheide:  putten:  lucht:  twcemael 
oogft-planten:verkens:  zijdwormen:  tabak, 
fchild-padden ,  hoe  gevangen  ,  haer  eyeren, 172,173 

215 134 

72 

425 

316,332 

5o 

103,
104 

127,
128 

172,  cederen 
Bernardijn  Beltran 
Bernardino  Mendofa 

Bernardijnlgnigueg  fijn  verrichting 
Berftet  fijn  wonder  gevecht 
Bualca^a?  fijn  verrichting 
Beuchio  Anacaucboa  fijn  hof-houding 
Beuningen  fijn  vreemd  onthael 
Bevers  haer  natuur  en  netten 

Bewind-hebbers  der  Weft-Indifche  maetfchap 
pyhaermifnoegen  527,528 

Be^errU  Spaenfche  hond ,  vreemd  bedrijf      93 
Bezoar-fteen  in  wat  beeften  gevonden  273 
Biberibi  rievier  387,444 
Biegt  in  Peru  merkmaerdig  310 
Bitbao hopman,  fijn helden-daed  318 
Bilcaconga  een  gebergt  343 
Bikai  paleifen  342 
Billen  van  mans  gebraeden  ter  tafel  gebragt 

J4 
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143 Biffegros  eiland  420,421 
BiJJrs  eiland  420 
Bladeren  voort- kruipende  als  wormen  76 
Blaeuwen-haen  fijn  verrichting  570,  571 
Blanca  eiland  252,413,415 
Blanco  een  ftroom  in  welk  hout  metfteenbe- 

groeyt  271 
Blafcus  Nunnez  Vela  fijn  merkwaerdige  verrich- 

tingen 95>3i9>32i>334 
Blemyes  een  goddeloos  volk  22 
Bloedig  water  wonderlijk  104 
Bloed-fchande  zeer  vervloekt  98 
Bogota  een  cacique  290 
Boharts  hopman  463 
Boaiifta  heerlijk  fpeelhuis  485 
Boilus  Benedictijner  monnik  48, 49 
Boomen  wonderlijk  393, 269, 279, 539 
Bonagre  eiland  408, 41 5 
Bongarfon  fijn  verrichtingen   434 ,  437 ,  464 , 

465 Bonite  zoort  van  vifch,  185.  ongemein  dik  56 
Borondon  een  eiland  niet  te  vinden  208, 209 
Borften  van  vrouwen  ter  maeltijd  gebraeden 

14 

Boots-gefellen  

vijf  
in  getal,  

haerverwonderens- 

waerdig  weder- vaeren,  173.  als  ook  van  twee 
andere  447. 448 

Boudewijn  Henrixzoon,  198.  fijn  verrichting 404, 
406,407,408,423 

Boyes  vreemde  priefters,  179.  haer  merkwaerdi- 
ge handeling  met  zieken  184, 202 

Boy-ete  vreemde  flang  398 
Braeden  van  levendige  menfchen  gantfch  won- 

derlijk 133 
Braeken  zeer  merkwaerdig                          170 
£ra/5/eerfte  benaeming ,  bepaeling,  ontdekking, 

358.  Portugeefche  volk-planting  derwaerds: 

d'eerfte  Jefuieten ,  die  over-fcheepten,  359, 
360.  markwaerdige  winden :  lucht  even-ge- 

lijke  dagen  en  nachten :  daeuw :  Aroom :  ftee- 
ne  rif  voor  de  ftrand,  360.  afdeeling  vanBra- 
fil in  veertien  capitanien ,  360,  361.  wonder- 

lijk water :  de  grond  zeer  verfcheide  :  boo- 
men,361, 362.  meiren  merkwaerdig  :  brafi- 

lien-hout,  362,363.  is  geen  aerdbeeving  on- 
derworpen, 363.  voornaemfte  volkeren,  368. 

369,370,371.  by  hoe  veel  uitheemfche  vol- 
keren meer  bewoond  word :  verdeelt  in  vijf- 

derley  menfchen,  376.  en  negen  landvoogdy- 
fchappen ,  377.  eilanden ,  reeden  en  zee-kuft, 
392,393.  haer  magt  toen  Ceulen  en  GyJJeling 
vertrokken,  392,393.  haer  toeftand  toen 
Vander  DuJJen  na  Holland  keerde ,  479 ,  480, 

481 ,  482,  483,  484.  oorzaek  van  't  verval der  Weft-Indifche  maetfchappy  aldaer ,  506, 
507, 508.  ziekten  in  Brafil  merkwaerdig  534 , 

535 

Brafiliaen  fijn  wonderlijke  ftoutmoedigheid  26 
Brafiliaenen  haer  oude  dragt,  359.  zijn  ftoute 

viffchers,  360.  haer  geftalte,  ouderdom  en 
manier  van  leven:  hutten:  fpijsen  merkwaer- 

dige toebereiding  der  zelve,  364.  drank,  364, 
365.  verfcheidentheid  van  drank:  tabak-zui- 

gen, 365.  geweer  ,  vreemde  werp-  pijlen  : 
fterkte  der  inwoonders,  36Ó.  haer  gemeine 
tael ,  366, 367.  zijn  ftout  en  ftrijdbaer ,  376, 
377.  eten  gevangenen  en  kinderen,  377.  hoe 
zich  hebben  gehouden  orritrend  de  Portugee- 
fen  en  Nederlanders :  als  ook  hoe  zich  eertijds 
ophitften  tegen  de  Portugeefen,  532,  533. 
haer  bevelhebbers :  vrouwen :  oorlogen :  wa- 
ter-togten:  wreede  veld-flaegen,  533.  won- 

derlijke mishandeling  der  gevangenen, 533, 
534.  zeer  gequelt  van  de  duivel,  534.  er- 

vaerne  genees-meefters  :  merkw'aerdige  ge- 
neefing:  befchreyen  en  begraeven  der  doo- den  555 

BraWi'fmaekelïjke  vifch  96 Bra<va  eiland  102 
Breton  eiland  117 
Brevier,  iets  merkwaerdig  omtrend  het  zelve 

91 

Bnareus  een  reus  37 
Briflok  Engelfch  edelman  173 
Broed- baey  166 
Brouwers-haven  115 
Bruiden  goddeloos  beflaepen  1 54 
Bruiloft  zeer  fchrikkelijk                      508, 509 
Bruin  een  fterkte  444, 
Buena  Bfperanca  ftedeken  275 
Buenes  Ayret  een  ftad  556 
Buena  Guia  210 

Bullejiraeten  keert  na  Heiland               514, 51 5 
BuretiawaeenTayuyer  44,7 
Buritica  goud-rijk  gebergt  293 
Buytron  een  vlek  253 
Byen  in  Guatemala  hoedaenig  272 

Ca  aguaren  fchrikkelijk  volk  572 
Caaopia  een  vreemd  boomtje  1 88 
Cabamas  haven  408 
Cabo  de  Corrientes  waerom  zoo  genaemt  143 
CaboDelle  fterkte  471 
Gacavata  een  drank  279 
Cacocheira  een  vlek  3^5 
Cachoera  een  vlek  384 
Caci  een  drank  365 

Cacao  bekende  vrucht,  273, 268. '  verftrektvoor 
Eeee'3  geld» 
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'geld,  230.  verfcheidentheid  der  boomen,23o 231,232,279 

Vacaventli  aengenaeme  vrucht  231 
Cachaos  een  boom-vrucht  met  welke  fterke  han- 

del gedreven  word  81 

Caciquen ,  haer  vreemd  onderzoek  na  toekom- 
ftige  dingen, 1 63 ,  164.  hoedaenig  eertijts  haer 
dragt  op  Hifpaniola  1 59 

Cacoeras  yzeMjke  klippen  361 
Cagmito  een  vrucht  294 
CWJ03/ een  landfehap  158 
Caimans  twee  eilandekens  408,419 
Cairabon  een  rievier  1 68 

Cairo  heerlijke  ftad  72 
Caizimu  wonderlijke  rotze  164 
CalebaJJe  boomen  1 88 
Callacan  een  vlek  207 

Cali  valleye  293 
Calibiten  komen  over-een  met  de  Canibalen 

173 

Calicboe  
een  wild  man  

101 

Califomiiz  togten  derwaerds,  205, 206, 207,  208 

209,210,211,212,213.  befchrijving  van  dit eiland  213,214,215 

CallaodeLima  ftad,  merkwaerdige  verrichting 
aldaer  112,338,339 

Calvarien  een  berg  384 

Camachhony  een  land  droft  ,  fijn  vreemde  be- 
jeegening  87, 88 

Caman  merk waerdig  feeft  3  * l 

Cameron  Americaens  veld-heer:  fijn  verrichtin- 

gen, 452,  464.  488,  509,510.   fijn  gefanten, 

476 

Camcteia  'teerfte  huis  op  Hifpaniola  161 
Campecbiers  258 

Campechium  vermaerde  ftad:  haer  befchryving 
7->  73^59, 260, 438 

Canada  een  rievier  118 

Canapeys  landfehap  292 
Canapote  een  meir  286 
Canarifcbe  eilanden  van  wie  ontdekt  37 
Canares  vo\k  328>332 
Canas  koud  geweft  347 

Canchesvó\k  iD'd. 

Canguifla  Tattarifch  koning  fijn  oorlogs-dae- den  39 

Canela  vrucht  33° 

Cannete  een  vlek,  339.    ftedeken  571 
Canïbales  haer  merkwaerdige  woonplaetfen,44 

vermoorden  de  Spanjaerden,i68.  haer  ver- 
fcheidebenaemingen,i73.  wegens  haerher- 
komftverfcheide  gevoelens  ibid. 

Canides  de  fchoonfte  en  vernuftigfte  vogel  des 
aerdboodems  195 

Caoven  groot  feeft  398 

Capacrayme  wonderlijk  feeft  309, 310 

Capacypanqui  Peruaenfch  koning  ,  fijn  helden- daeden  34 
Capabacen  fterkdorp  147 

Capaguao  gebergt  391 
Caparra  ftedeken  167 

Capivanbi  rievier,  462.  een  reduit  belegert  en 
verlaeten  463 

Capivartbi  een  dorp  452 
Capullana  koningin  314 

Capybara  een  fchaedelijk  beeft  225 

Caracato  een  valleye  349 

Caracole  koopere  pronk-penningen  178 
Caracaracoles  hoedaenige  mannen  162 

Caraïbanen  ziet  oókCanibales  verhuifen  na  Mexi- 

co 173.  zijn  eertijds Cofacbhengenaemt:  be- teikenis  der  naem  Caraïbanen  :  haer  twift  met 

A' Apalachiten  175,  176.  worden  onderlingh 
twiitig:  bevolken  uit  Florida  de  Voor-eilan- 

denvan America  176.  hoedaenige  menfehen 

zijn  177, 178.  befchilderen 'tlicchaem  won- 
derlijk :  haer  vreemde  pronkeryen :  iets  won- 

derlij  x  in  haer  tael:  haer  oefening,  zeden  en 
onwetendheid  178,  179-  fpijs ,  offerhande, 

priefters,  duivel-dienft  ,  tovenaers  en  oude 
overlevering  179.  haer  gevoelen  van  de  ziel 

179,180.  van  de  donder:  haer  hutten,  bed- 
den, keuken-tuig,  fpijs,  drank,  hoenders: 

manier  van  verhuifen :  vuur ,  eten ,  krabben, 

fchepen ,  fpeel-tuig  180.  vreemd  gezang  en 
dans:  merkwaerdige braffery :  vaften, fchild- 
wachten  en  oorlogs-kundfchap  :  onthaelvan 
vrienden  en  vyanden  zeer  wonderlijk  181, 

182.  zoodanig  ook  haer  krij  gs-togten ,  hin- 
der-laegen  en  gevecht:  rouw  over  nederlaeg 
zeer  naer :  wreede  handel  met  de  gevange- 

nen: haet  tegen  de  Engelfchei82.  enSpan- 
jaerden  182, 183.  manier   van   houwelijken 
zeer  vreemd:  veelheid  der  wijven:  ftraf  we- 

gens overfpel  :  kinder-baeren  en  kraem  uit- 
houden merkwaerdig  :  naem  geven  aen  de 

kinderen:  boog-fchieten  183.  inhulding  tot 
foldaet  wonderlijk  183.  worden  doorgaens 

zeer  oud  :  haer  ziekten  en  vreemde  genees- 
middelen 184 

Caramatex  een  cacique                                  1 75 
Caramanta  landfehap                                    295 
Carangut  koftelijk  paleis                                326 
Caraques  haer  vreemde  dragt                         328 
Carafche  vreemt  fchurft  3 1 

Carcaparilla  een  plant                                   272 
Caravaya  landfehap                                      346 

Carbet  eet-  plae  ts                                            181 
Carel-Mappa  ftedeken  verbrand             113, 570 
CarelDievaro  ammirael                                 475 
Carel  de  negende  Franfche  koning                 99 

Carelde  vijfde  kaifar                                     171 

Carels-burg  uiterfte  hongers-nood  byde  bezet- 
zettelingen,98.  word  uitgemoord             99 

Carel  Tolner  fijn  verhael  wegens  den  toeftand 
van  Brafil                                           497,498 

Carex  eiland                                                  286 

Carioes  volk                                                   377 

Caripana  land-voochd                                   541 
Carlos  vlek                                                 -280 

Carmenga  berg  vol  toorentjens                     345 
Carrapa  landfehap                                        293 
Cartama  landfehap                                       ibid. 

Cartbagena  landfehap  en  ftad ,  285»  286.    ftede- 
kensdaer  onder  gehoorig                         287 

Carthago  ftedeken ,  294.  oud  Cartbago  verbied 
dezee-vaert,4,28.  haer  tael                     26 Carvayales  fijn  verrichting                    322, 323 

Car^co  Sal  vadors  voor-  ftad                   403, 404 

Caryoghs  een  volk                                        371 
Cafa-Nova  Franfch  hopman                         100 
Cafpar  Coligni                                                97 
Cafpar  Lemmius                                              359 
Cafqitin  een  landvoogd                              147 

Cajfim 
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271 

287 

66,67,70 
269,271 

45 

72 

147 

219,220,225,229 

147 

Caffïne  een  drank  1 49 
G?/froftad,329,$70.  verbrand  113 
CaJMlo  delOro  landfchap  281 
Cisr/te/Aowfijnwreetheid  75 
Caffiterides  of  V  laemfche  eilanden  16,17 
Caftoriumwathctis  128 
Catamazin  vermaerdve\d-hcer  81 
Catamez ,  vreemde  inwoonders  aldaer  3 1 3  I 

Oita«n'««*eenvorft  78 
Cava  merkwaerdig  kruid  110  j 
Caiina*  volk  347 
Caunaboaes  verrichting  48»  49  f 
Caunana  landfchap  162 
Cauca  rievier  287,293 
Gzwtogrootfte  rievier  van  C«&«  153 
Caxa*  rievier  34° 
Caxamaka.  Peruaenfche  ftad  3I?'3I5'34° 
Gryo»  zoort  van  zimmen :  wonderlijke  vertelling 

van  de  zelve  397»  39^ 
Cayo  vreemde  dans  312 
Ca^abi  wortel  88 

Ca^ibaxagua  vreemd  hol  1 62 
Ceara  heeft  zilver- mijnen  363» 3°4 
Cedros  een  eiland  2°7 

Cecori  een  dorp  274 
CedaYtïa  een  kruid  224 

Cevola  gebergt  214 
C&^co  wonderbaerejagt  34^ 
Chachalmua  ongemein  wreede  priefters        236 
Chalco  landfchap  241 
Chachapoyai  amandelen  296 
Chacama  valleye  33*5 
Chagre  een  rievier  282 
Chalaqv.e  landfchap  H6 
Champlain  een  meir  IJ9 
Chanca.  afgod  357 
Cèancojreufen  294,299 

Chaoufarou  wonderlijke  viffchen  1 19 

Chapultepec  een  berg  263 
Charcai  land  vol  fchaepen  ,  347,  haer  befchry. 

ving,  347,348.  zeekuft  354 
CA««OT*«g-êeentovenaer  357> 358 

■Chafquü  merkwaerdige  poft-booden     302, 303 
Chaunaria  hoedaenigen  uithoek  17 
Chawonoks  een  volk  ï  36 

Cbefapcak  een  inwijk  134'  *36 
Chewla  een  vlek  254 

Chiachiapoyat  landfchap  341 
Chialco  een  koningrijk  80 

Chiametl*  landfchap ,  en  haer  inwoonders ,  225, 
226 

Chiapa  bifdom,269-  vlek, 270.  rievier  en  val- leye 

Een  Chiappen  een  bloedige  afgod 
Chiapaes  een  koning 
Chiapanecat  volk 
Chiafichio  vreemd  koning 
Chiapon  tlaetde  Spanjaerden 
Chicacolla  een  dorp 
Chicbimecas  woeft  volk 
Chicoza  een  dorp 
CM;*  drank  5°  3 
Cbicora  landfchap  144 
Chicomucelo  een  vlek  27 1 

chiglia  een  heerlijke  ftad  verwoeft  84 
Chilo  valleye  296 
Chilam  waerfegger  onder  de  Canibalen         258 
Chilca  valleye  339 
CHlicuchima  Peraaenfch  veldheer  300, 3 14, 3 1 5 
Chili  een  valleye  5^7 

Chili  haer  lengte,  breedte  ,jaer-getijden ,  vrach- 
ten ,.  wonderlijke  daeuw,  558.  twcederley 

fchaepen:  aerd-gewafch  en  wijn  :  leid  meelt 

woeft  :  haer  goud-mijnen,  559.   tael,  559, 

560, 561, 562.  vruchtbaerheid :  tweebifdom- 
men :  inwoonders ,  haer  dragt  ,  fterke  vrou* 
wen  en  hutten,  562.  huis-raed,landbouw,eten, 
drank,  koophandel  met  vrouwen  ,  vreemd 
vryen  en  voltrekken  van  houwelijk,  563.  brui- 

loft :  ontweldigen  van  vrouwen :  een  vrouw 
word  boven  de  andere  bemind:  min  y ver  der 
mannen :  wonderlijk baeren :  hertrouwen  der 

weduwen :  gods-dienft :  gevoelen  van  fterven : 
begraeving  der  opper-hoofden :  wapenen  en 
vreemde booden, 555.  lucht,  fneeu,  winden, 
bloemen,  gras ,  genees-kruiden  ,  wegen ,  566, 
rievieren ,  567.  wild  gediert ,  372,  Chileefen 

ftaen  tegen  de  Spanjaerden  op,  568.  haer  zee- 
kuft, 571.  is  zeer  veel  ftormen  onderworpen, 

113.  en  ellendig  mishandelt  van  de  Spanjaer- 
den 114 

Chimo  valleye  336 
Cbimila  een  land  vol  fchoone  vrouwen          287 
China  hoedaenige  wortel  272 
Chinca  valleye                                        339>34° 
Chincacocbaeenmdr  342 

Chineefen  verdeelt  in  driedetley  gods-dienft, 
33,34.  haer  letters  34 

Chiribichi  landfchap                                         550 
Chifca  een  flot                                               147 
Chiuppa ,  fijn  vreemde  manier  van  eeten          87 
Chiurutical  een  fcboone  ftad                        78, 79 
Cbocohta  hoedaenige  drank           230,231,232 
Cbolola  een  ftad ,  en  vreemde  voorval  aldaer,  245 
Choluteca  een  land                                            274 
Choncucos  landfchap                                        296 
Chontal,  hoedanige  tael                                  260 
Chontales  woeft  volk :  haer  tael                      275 
Choyacoet  rievier                                               122 

Chnjioffel eiland                       201,202, 203,  204 

chrifloffel  ArciJJèuski  fijn  zeer  merkwaerdig  ver- 
hael  van  de  verfchijning  des  duivels,  373, 

374'   375»   376.    fijn^iand-tegten  ,  446, 447,  448,  44.9,450,452,  453  >  454»  455» 
456.  wonderlijk  gevecht  by  nacht,  458, 459, 

460,  461,462,  463,464,  466,  keert  voor  de 
derde  mael  na  Brafil  :  pnluft  met  graef  Mau- 

rits  aldaer,  477.  fijn  brief,  477, 478.  verfchei- 
de  gevoelens  over  fijn  opienden  na  Holland 479 

ChriJiojfelColonus  ontdekt  America,  4, 280.  fijn 
afkomft,  en  merkwaerdige  nagelaeten  erfenis: 
vlijt  omtrend  de  zeevaert,  42.  by  wat  gele- 
gendheid  den  togt  na  de  Nieuwe  weereld  in 

'c  hoofd  krijgt ,  42 ,  43.    verzoekt   vergeefs 
vaertuig,  omeentogtderwaerds  te  doen  tot 

Genua,  als  ookby  d'Engeifcheen  Portugee- 
fche  Koningen  :  vaert  eindelijk  op  koften  der 
Caftiliaenfche  kroon :  de  vlootelingen  ftaen 
tegen  hem  op :  ontdekt  Hifpaniola,  43.  bouwt 
aldaer  een  houte  fterkte:keert  na  Spanje:  word 
ammirael :  ftaptopGuadalupeuit,alwaereen 
fchrikkelijke  vertooning  ziet,  44.    komt  op 
Matanino by  yfelijke  vrouwen  bewoont,  44^ 

45.   word  van  de  Canibalen  ftoutmoedig  be- 
vochten :  en  vind  fijn  volk  op  Hifpaniola  ver- 

moord, 45.  enwaerom,45,4Ö.  bouwt  de  ftad 
Ifabella,  46;  en  de  fterkte  fant Thomas,  46, 

47.    bekomt  veel  gouds:  ontdekt  Iamaica  en 
i      Cuba,  47, 48.  fijn  vreemd  wedervaren  op  Cu- 

,      ba,  48.  timmert 't  flot  Conception:  fijn  volk 
!      bedrijft  fchand:ge  overlaft  op  Hifpaniola : 
|      word  beloopen  vaneen  yfelijke ftorm:  keert 

na  Spanje.  49,  en  weder  na  Hifpaniola,  51, 
loopt  groot  gevaer  :  Zimenes  ftelt  zich  tegen 

I     hem  op,  52,  word  gevangen:  fijn  vierde  togt; 

on- 



ongeluk  en  aerdige  vond 
Cuba  en  Trhüdad  540, 1 54 

Chrifloffel  Mor  artes  fijn  merkwaerdige  togc  72 
Chrifioffel  Kieuwpoort  Engelfch   hopman   276) 

i39> 140 
ChriftoffelOlfttts,%i).  vermoord  86 
Chrifioffel  Santches  500 

Chrifioffel  Soja  "fijn  helden-ftuk  318 Chrifioffel  Sotellus  95 
Chrijïo<valei\ané  191 
Clmfto'van  de  Barros  Cardofa.  506 
C/jw,3  een  beeft,  293.  zee-llekjens  281 
Chuiqmayo  rievier  329 
Chuntbibtloai  volk  346 
Chumbo  landfchap  328 
Chtipas  een  groote  vlakte  342 
Chnqaiabo  landfchap  349! 
Chuquingo  fterk  flot  348  < 
Chuquito  landfchap  ibid.  j 
Cibanus  ftrijd  tegen  Colonus  49 
CeW«  magtig  land  :  merkwaerdige  voorval  al- 
daer  208, 209 

Cia  een  vlek  217 
Cfo*  een  drank  106 

Cicuyque  rievier  209 
Ciguauos  wilde  menfchen  52 
Ciw#  woeft  gebergt  293 
Cinalia  landfchap  228 
Cinaloa  landfcha  p  ibid. 
Cinciayema  afgod  340 
Cinto  valley e  335; 
Cividad  de  los  Reyes  ftedeken  289 
Chanchinoltepec  een  vlek  250 
Clara  eiland  332.  rievier  354 
C/audia  eiland  121 

Coalpopoca  een  koning  80,246 

Coatepec  berg,  en  wonder  aldaer voor-gevallen 

12,20 

Coatlan  gebergt  255 

Coc<? ftedeken,  333.  en  wonderlijke  vrucht   296 
Coche  eiland  548 
Cochinillie  223,230,^51  | 
Cocos-boomen  199 1 
Cocoi  merkwaerdige  vogel  382 
Cod  een  inwijk  122 
Codecho  een  land ,  en  verrichtingen  aldaer       63 
Cofachiten  haer  merkwaerdige  ooriogs-daeden, 

173,174.  vereenigen  met  de  Apalachiten  174 
Chongo  rievier  328 
Coiba  landfchap  701 

Colibrey  een  gaedeloos  fchoon  vogeltje  200 
Collao  een  groote  vlakte  296 
Co//^volk  348 
Cb%«e  valleye  335>33ó 

Coluaca  een  heerlijke  ftad  :  merkwaerdige  boe- 
ken :  prachtige  kerken  en  yzelijke  offerhan- 

B   L   A  D-W  Y  Z   E    R. 

fterft,53,  ontdekt  1  Coquera  een  land- vorfl: 

67 

Cornelu  Caroen  §27 

Cornelis  Cornelifóoon  Te/fijn  merkwaerdige  ver- 
richtingen, 426,»;  27  zietHoutebeen. 

Cornelis  Cornelifyoon  Oolie  ah 
Cornelis  Janfzoon  ,  fijn  vruchteloofe  togt       112 
Corrienies  een  uithoek 

Copi/eentovenaer 
Comelu  Nieiftoland  fijn  verrichting 
CVo/Jè  ftad  verbrand 
Coftlmeieea  prachtig  eiland 
Combary  vreemde  boom 
Coyduyou  lichtende  vliegen Croix  een  haven 

C«/£  /<z  Healeen  vlek CYttz  eiland 

Cm  een  heerlijke  tempel ,  242 ,  243 
brand 

210 

238>22o 

500 

134 

72, 

'93 

192 120,205 

28r 

185, 186 

244.  ver- 

245 

Cuba  heeft  verfcheide  benaemingen  gehad:  leng- 
te en  breedte  van  dit  eiland  :  is  vol  gebergt  en 

vifch- rijke  rievieren:  wijngaerden  ,  gevogelt, 
flangen,fchild- padden,  koeyen  ,verkens ,  ko- 

toen ,  door  de  Spanjaerden  ontvolkt,  1 53.  de 
grond  vruchtbaer :  de  lucht  gemaetigt :  godde- 

loos beflapen  der  bruiden  aldaer :  ftedekens 
..van  Cuba  1 54.  waer  door  zoo  ontvolkt  is  1  ̂6t 

l57 

Cubagua  
eiland  

en  fterkte  
aldaer,  

548.  
alsook 

peerl-vangft  7- Cuenca  ftedeken  32^ 
Cuertlavaca  mzrkwactdigvlek.  254 
Cul/niacaniand(chap  22o 
Cw/ewheelzaem  kruid  tfó 
Cumana  uirgemoord,  75.  een  groot  land ,  549. 

haerinwoonders,  zeden ,  geboomt  en  beeften 

55o 

230 

302 

45o,  45* 565 

301 

den  aldaer  77 
Commany  landfchap  409 
CowzwzewrfoAfricaenfche  reede  470 
Commendaoura  Tapuyer  447 

C'ompofieta  ftedeken    .  225 
Comogrus,  fijn  konftig  paleis  64 
Con  wonderlijke  afgod  345'  346 
Conception  ftedeken  280,  568 
Connariten  een  volk  3  00 
Conchos  volk  216 
Ccndefuyo  landfchap  346 
Confines  ftedeken  ,569.  land  rondom  569,570 
Confota  rievier  294 
Cbntera  hopman  329 
Copa-vacana  vlek  en  wonder  aldaer  349 
Copanavaztla  een  land,  269.  hooftftad        271 
Copin  Tapuyer  446 

549, 450.  gevogelt  en  vifch Cumbeba  brengt  cochenillie  voort 
Cumbi  zoort  van  lakenen 

Curacao,  befchryving  van  dit  eiland 
Curaeen  hoedaenige  heeren 
Curaca*  Peruaenfche  land-heeren 
Curiana  merkwaerdig  land  wegens  peerl-vangft 

54,  ̂  
Curtchame  zeer  koftelijke  zonne-tempel  344,  34,5 
Cufco  befchryving  der  ftad :  vreemde  beufelingen 

van  d 'oorfprong,  343, 344, 345.  zonnen-dienft 
aldaer  zeer  vreemd,  346 ,  347.  word  ingenoo- roen  93>3oo,3i5 

Cuxïbamba  merkwaerdig  dal  329 
Cuyocan  vermaerd  dorp  237 
Cuyocan een  ftad,  merkwaerdige  verrichting  al- 

daer 240,244 
CuytlaTvaean  een  ftad ,  zeer  vreemd  vermeeftert 

241 

Cuzcatan  een  dorp  '  274 
Cu%co<vkca  wonderlijke  offerhande 

Cyperen-hout 

308 

192 

D. 

Vabaiba  een  koning  64 
Dagua  rievier  294 
Daniel  Tuckard  fijn  verrichting  op  de  Bermudes 

171 Danta  wonderl  i  jk  beeft  270 
Danzeryen  zeer  vreemd  268, 279,  365, 366 
Darien  een  rievier,  70, 284.  een  ongezond  land- 

fchap, 284,287.  eenlaegekuft  158 
Davit  205 
Deliges  flot-voogd  512 
Defaguadero  rievier  278 
Defeada  eiland  193,194 

Dejhxmbuc  Franfche  landvoogd  196»  202»  203 

De- 
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Befpoplada  land  vol  paerden  557 
BeucalionenPyrrha  14 
T)ez.eiba  boom  ongemein  dik  278 
Biamant  een  merkwaerdige  rotze  197 
Bido  wat  beteikent  26, 161 

Bidac.Almagro  de  jonge  vermoort  Fr.Pi%arrus  94 
Bidacus  Alvaradez  32° 
Bidacus   Gottierez  fijn  gedenkwaerdige  togt: 

word  by  fijn  volk  verlaeten :  door  nieuw  volk 
geftijft:dreigtC2W0c£wwtebraeden  87.  word 
door  een  Indiaen  beftraft  :  vind  een  ongemak- 

kelijke weg  en  vreemde  hutten:  lijd  fwaere 
honger :  is  zeer  wreed :  word  verflaegen       88 

Bidacus  Salazar,  fijn  wreedheid  met  een  hond 
93 .  word  fteevoogd  van  Cufco,  en  Peruaenfch 

maerfchalk  93. trekt  naCfe7/':word  verworgt  94 
Biego  Almagro  567.  fijn  verrichtingen  313 ,  314, 
Biederik  PVaerdenburg  fijn  helden-daed [389.  vor- 

dere  verrichting  4!7 

Biego  Centeno  bemachtigt  Cufco  zeer  merkwaer- 
dig  322, 323.  word  ellendig  geflagen  323,324 

Biego  Flores,  fijn  ongelukkige  togt  575 
Biego  Garcia  pieloot,  556 
Biegos  Garzeas  32° 
Biego  Mendez  de  Valdex  fij  n  verwij  f  dheid       1 67 
Biego  Mendo^a  de  Fttrudo  fijn  ontijdige  kloek- 

moedigheid 402 
Diego  Moto.  fijn  verrichting  322 
Biego  Munnos  de  Camargo  238 
Biego  Nicueza  fijn  merkwaerdige  togt  63,64,283 
Biego  de  Ordas  252.  fijn  merkwaerdige  togt    540 
Biego  Palameque  544 
Biego  Pi^arriM  geflaegen  316 
Biecus  Velafques  72.  verwijft  Cortefius  ter  dood 

77.  fticht  op  Cuba  de  ftedekens  Jago,Baracoa, 
Salvador  en  Trinidad  154.  fijn  wreetheid  275 

Dieren-huis  wonderlijk                                 267 
Dieven-eiland  106 

Buk  Hoogftraeten  fijn  vervloekte  verraderye  509, 
510.  beftookt Schuppe                    520,521 

Birk  de  Ttyiter                                                  418 

Birk  Simonfzoon  <van  Uitgeeft ,  fijn  verrichtingen 
199,413.  tweedetogt  414 

Dochter,  haer  heldaedige  dapperheid           285 
Bomingo  ftad  op  Hifpaniola :  kerken ,  kloofters, 

paleifen,  Latijnfchefchool,  gaft-huis,  aerts- 
bifdom ,  fterkte ,  handel  160.  haer  groote  on- 
gelegendheid                                     416,417 

Bominicus  eiland  44 

Bominicus  Gurgius  fijn  helden-daed  99, 100, 148 
Bominico  eiland  :  verdichtfel   der  Caraybanen 

alhier  195, 196.  een  fterkte  49 
Bomingo  Calabar  een  zeer  fterk  man              455 
Donder  fchrikkelijk  41 6.hoe  ge-eertin  Chili  564 
Bonnacona  een  koningin                                120 
Bonna  Paula                                                   33° 
Dood-vonnis  zeer  merkwaerdig  uitgevoert  518 
Doopen  zeer  merkwaerdig                    258,265 
Borade  zoort  van  vifch                            1 85, 387 

Dorpen  driftig  op  biefen  348.  zeer  vreemd  ge- 
bouwt  op  paelen  5$ 

Borth  kolonel  fijn  verrichting  en  dood  402,403 
Bourmigai  Franfche  hopman                          391 
Draek  in  de  Hefperifche  hoven ,wat  beteikent  37 
Drank  zeer  grouwelijk                                  266 
Braoitgb  koning  wonderlijk  genefen             372 

Drie-eenige  God  of  by  de  Peruaencn  en  zommi- 
ge  andere  heidenen  is  gelooft                     311 

Drift- zanden  merkwaerdig                            393 
Droom  zeer  wonderlijk                        238,239 
Bruides  priefters  22 
Buarta  Gomes  de  Sil<veim                              496 
Buarte  Albuquerque                      389>423?43* 

Duivels-beeldenop  fchepen  21 
Duivels-dienft  waer  onderhouden  ibid. 

Duivels-fpraek  307, 3 1 1 .  fijn  verfchijningen  zeer 
merkwaerdig  373,374,375-  antwoord  uit 
doods-beenderen  179 

Duiven  zeer  vreemd  109 
Bui<venkof\u\  tenant  437 
Bu  Pont  Franfch  hopman  378 
Burango  een  ftad  229 

E. 

Ecaregniendi  een  wonderlijke  rots  116 
Ecatepec  een  berg  271 
Ecatepeque  een  dorp  geplaegt  door  {langen  269 
Echt-  breuk ,  by  wie  zeer  wreed  geftraf  t  315 
Eek-hoorens  fefterley :  doen  groote  fchaede  257 
Eelanden  waerom  zoo  genaemt  261 
Eerft-geboorenezoonengeofFert  151 
Egydius  Fletfiher  40 
F-gnog e  een  wilde  vrouw  101 
Egyptens  afgoden-dienft  i75 
Eiland  zonder  grond  109 
Eilandeken  vreemd  gevoelen  van  het  zelve  274. 

een  ander  zeer  merkwaerdig  wegens  gevogelc 

,       ,  39°>39I ElMalPaü  zeer  vreemdeheuvd  274 
Elemi  hoedaenige  gomme  335 
Eli^abeth  BoadÜa  65 
Elias  Herkmans,üjn  verrichting  in  Chili  114.  zeer 

merkwaerdige  land-togt  494 ,495  ,496 ,  568, 
Elifa  wat  het  beteikent  26 
Ellert  Smient  424, 425,  426 

Ewen'^landfchap  541 
Emmanuel  Menefes  203, 404 
Emmanuelde  Moraez  27, 366, 367, 368, 451 

Emmanuel  Portugaels  koning  ontdekt  Ooft- In- 
dien 4 

Emmanuel  Roderik ,  fijn  merkwaerdige  togt  494 
Emmanuelde  Sa  378 
Enceladm  een  reus  37 
Engama  een  uithoek  210 
Engelben  Schutte ,  fijn  helden-daed  112,422 
Enoo  woefte  menfchen  574, 575 
Erena  een  ftedeken  228 
Erfenis  zeer  vreemd  164 
Erikltguder  ontdekt  Groenland  29 

Erouaca  een  reus  die  fijn  eigen  kind'ren  op-at  572 
Erythreefche  of  Roode  Zee ,  waerom  zoo  ge- 

naemt 25 

Efau  waerom  Edom  genaemt  ibid. 

Efdre  fijn  getuigenis  van  de  togt  der  tien  (lam- 
men 27 

Efmarauden,  gedenkvvaerdig  verhael  van  de  zel- 
ve 288,328 

Efmaraud-pielaer  288 
Efpiritu-  Santo  een  ftedeken  225, 489 
Eftevanico  eenMoor  merkwaerdige  landtogt  207 
Eftoti  land  by  wie  ontdekt  29 
Efurgi  een  wit  koraelwordop  een  wonderlijke 

wijfe  gevifcht  119 

£««ind'heidenfchegods-dienft  gefchreeuwt  en 
waerom  226 

Euemond  Maffe  merkwaerdige  verrichting  120 
Eufebes  een  wonderlijke  ftad  19 
Ewaipanomamiïmaektvólk  543 

EyJJens  raeds-heer,  ellendig  geflaegen    463, 464 
F. 

Fales  een  fterke  water-  val  141 
Farfanes  twee  broeders  >  haer  mifdrijf  429 
Fawwes  hoedaenige  vogels  194 
Ferdinanddc  jilarcon  fijn  merkwaerdige  togt  in 

de  Zuidzee  110 

Ferdinand  Cortejtus  fteekt  uit  Spanje  over  na  luca- 

tan ;  ftrijd  aldaer ;  vermeefterd  de  ftad  Potan- 
Ffff  ihanumi 

% 
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chanurtr.wotd  ter  dood  gedoerat :  fticht  de  ftad 
Ver  a  Crux  77.  trekt  met  de  Ztmpoalenfers  te- 

gen Mutec^mna:  word  heftig  beftreden  van  de 
Tafcaltecaners  :  neemt  Tafcaltica  ftormender 
hand  in  78.  heevig  gevecht  binnen  Chiurutecal: 
trekt  na  Temifihan :  ontfangt  rijke  gefchenken 
van  Mutec^uma  79.  trekt  Mexico  in:  word  ont- 
haelt  by  de  hovelingen  van  Muteczuma: 
neemt  hem  gevangen  80.  komt  binnen  Tenu- 

JiitanSi.  bezichtigt d'heerlijke  luft-huifen 82. 
neemt  Pamphiltu  Naruaecy  gevangen:  word 
drie  dagen  vinnig beftreeden  mtTenuJiitan  ge- 
jaegt :  verovert  de  groote  fteden  Tepeaca, 
Guaccachiulla ,  en  I^uca :  maekt  een  vervvon- 
derens-waerdige  water-leiding  na  Tenufiitan : 
belegert  defe  ftad  83.  neemtze  ftormender 
hand  in :  zent  groote  fchat  na  Spanje :  vat  Ga- 
rajus  by  den  kop  84.  vordert  fwaere  fchattin- 
gen:  1  ijd  grootp  fchaede  ter  zee  85.  vertrekt  na 
Spanje  16.  bouwt  een  koftelijk  paleis  235.  fijn 
vordere  verrichting  in  Mexico  2465  247.  als 
ook  in  Panuco  248,251,254,258)260,332 

Ferdinand  de  Luque  pneRcrSg.  fijn  verrichting 
313 

Ferdinand  Magagüantu  verricht  gewichtige  din- 
gen voor  Portugaelj^.  tracht  de  weereld  om 

te  zeilen :  word  gedood  76, 573 

Ferdinand  Mafcarenhai  ammirael  der  magtige 
Spaenfche  vloot  485  / 

Ferdinand  Pi^arrui  317.  fijn  over-winning  320, 
323.324.  godloosheid  :beraedflaeging  tegen 
Gafca  322.  word  meer  en  meer  verlaet en  323. 
befchanfing  tegen  Gafca  324.  geeft  zich  over 
324.325.  wordverworgt  325» 339 

Ferdinand  Sotto  fijn  verrichting  op  Florida  76. 
zeermerkwaerdig  146.,  147.  vordere  handel 
90,92.  fterftmifmoedig  97/147 

Ferrea  een  eiland  44 

Figuera-s  inwijk  85 
Flammans  hoedaenige  vogels  188 

Florida  by  wie  ontdekt  97, 143, 149.  merkwaer- 
dige handel  aldaer  98,  99,  100.  waerom  zoo 

genoemt  143, 148.  wonderbaerlijke voorval- 
len aldaer  144, 145, 146,  Ï47 ,  148.  haer  land- 

fcheiding :  fterkten :  ftad  en  kloofter :  inwoon- 
ders; koning:  priefters:  drank, fpijs,ftrijden 

149.  wonderlijke  duivel-jaegers  149,  150 

wreedheid  tegen  verwonnene.'vreemde  handel 
der  vrouwen  150,151.  begraeving  der  konin- 

gen: verfcheidentheid  der  volkeren:  mannen 
en  wijven  te  gelijk :  huis-houding :  vangft  der 
krokodillen  en  harten :  geneefing  van  zieken  : 
ouderdom  en  bloedfchande:  fchrikkelijke  en 

befpcttelijkegods-dienft  151, 152 
Floridaenfche  koningen  haer  vreemde  gebaer- 

ten :  manier  van  ftnjd  te  beginnen  149 
Floryn  Franfche  zee-roover  85 
Floripondium  wonderlijke  boom  229 
Fogo  eiland  433 
Fondmai  landfchap,  oorfprong  der  naem:  wreed- 

heid aldaer  gepleegt  275 
Fonteinen  merk waerdig  256, 296.    van  pek  154 

een  ander  zeer  heelfaem  29 1 
F  ormofe  fterkte  ingenoomen                          433 
Fortefcu  Engelfch  hopman                     166 , 1 67 
Fouke  Honx ,  fijn  verrichting                         389 
Frambore  koning                                              408 
FradeVillagragcüaegen                       568,569 
Francifco  rievier                                               390 
Francifcus  Bombadilla  ftaet-volger  van  Chriftoffel: 

blijft  op  zee  met  een  groote  l'chat  53 Francifco  Barreic  veroovert  het  Rgfijfo     528, 529 
Francifcui  Chaves  vermoord      -                     94 

Francifcus  Carvayales  flaet  Vela<)$.  word  leven- 
dig gevierendeelt  96 

Francifcus  Draek,  fijn  geringe  afkomft  en  helden- 
daeden  134,  156,  338,339.:  togt  rondom 
d'aerd-kloot  101,102.  fijn  vordere  togtenio2> 
152,211,212,213,283,567.  fterft  284 

Francifcus  Femande^,fi]n  merkwaerdige  togt  72, 

257,258,278 Francifm  Frank  raeds-heer  161 
Francifcus  de  Fuentes  fijn  verhael  423 
Francifcus  de  G ar ay  248,84,85 
Francifcus  de  G  odoy  317 

Francifcus  d'Fearra  106 
Frawzyiz/jV^Gz/ijwordineenzee-flag  van  Oli- 

tus  gevangen  85.  vermoord  Olitus  86 
Francifcus  Lopes  fijn  togt  2i5.word  vermoort  217 
Francifcui  Maroquin  273 
Francifcia  Menendui  248 

Francifcus  Monteio ,  fijn  verrichting  276.  merk- 
wacrdig  onthael  279,280,390 

Francifcus  Orellana-,  fijn  merkwaerdige  togt  333 

334.  alsook  door  't  land  der  Amazones  536» 537.  tweede  togt  537,  538 
FrancifcusPelfaert  merkwaerdige  verrichting  380 

Francifcia  Pimentello  ammirael  >  fijn  ongelukki- 
ge togt  487 

Franctfcui  Pizarrus  fijn  togt  na  Peru  miflukc 
tweemael  89, 313.  word  hervat  voor  de  derde 
reis  314.  fijn  ftrijd  op  Puna  89.  neemt  Taxa- 
tnalca ftormender- hand  in:  krijgt  Attabaliba 
gevangen:  eifcht  onwaerdeerlJjkrandzoen9i> 
92.  verworgt  Attabaliba :  veroovert  Cufco ,  en 
moord  aldaer  fchrikkelijk  93.    word  rnark- 
graef  van  Peru :  Rrï}dtegenAlmagro,  welker» 
hy  verworgt  94.  vordere  verrichtingen  316, 317.  word  zelf  vermoord  94,  331  ,332,335 

Francifcus  Porefius  verrichting  tegen  Colonus  53 
Francifcm  de  Quinones                                     568 
Francifcui  Sermiento                                        403 
Francifcui  de  Soto  vermoord                    55o?55i 

Francifcm  de  Soufa  Continho                            523 
Francifcus  de  Supide                                         428 
Francifcus  de  Toledo  Spaenfch  ammirael          388 
Francifcus  Vafqms  deCornado,  fijn  wonderlijke 

togt                                         209,215,218 

Francifcus  Velafques ,  fijn  ongelukkige  togt  na  Si- 
bollayo.  merkwaerdige  verrichting   146,147 

Francifcus  de  Vittoria  een  ftad                         346 
Francifcus  de  UUoa ,  fijn  merkwaerdige  togt  205 
Francifcus  Villena.                                        491 
Francifcus  Wial                                            171 

Franfche  zeven  in  getal  haer  wonderlijk  weder- 
vaeren                                                        177 

Francifcus  de  Yuarra                        226, 228, 229 
Fray  Cofmo  de  Amien  Minder-broeder     460, 461 
Frederik-ftad  na  wien  genaemt                450,451 
Frederik  de  Toledo  neemt  Salvador  weder  in    404 
Fregatten ,  hoedaenige  vogels                       194 

Frifand  by  wie  ontdekt                           29, 100 
Fryburgkouüig  paleis  en  hof484.afgebroke  510 
Fuentes  de  Otzumba  fpring-bronnen               254 

G. 

Gabrielde  Chaves  Oforio  416 
Gabnel  Camay  al  3 1 6 . 
Gabrielde  Royas  fijn  verrichting  276 
Gatera  een  uithoek  210 
Galeyn  van  Stapels  fij  n  verrichting  43  3 
Gallo  een  eiland  295,313 

Galloifers  offerden  levendige  menfehen  22 
Garafu  vermaekelijk  vlek  390.    namaels  een 

ftad , word  over-rompelt    430, 43 1,438,, 447 
Garcias  AlVaradus  word  vermoord  95 

G&rcim  Bolgun  fijn  verrichtingen  3  32 

Gar- 
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Gamoi  Loayfa ,  fijn  merkwaerdige  togt        573 
Garciat  Leon  322 
Garcias  de  Nodal,  fijn  togt  575 

Garftman  Hollandfch  hopman  441.  word  flot- 
voogd  over  de  fterkte  van  Ceulen  442.  fijn 
land-togt  446.  flaet  Vidals  ftormen  af  512. 
vordere  verrichtingen  470.  word  ter  dood  ge- 
vordert  van  de  Tapuyers  en  waerom  515, 516 

Garva  vreemde  regen  295 
Gafpar  Cortereal  115 

Gafpar  Moralü ,  fijn  verrichting  op 't  Peerl-ei- 
land  7O171 

Gayaquih&n  rijke  ftad  word  verbrand  112 
Gayra  een  ftroom  288 
Geboorte-viering  wonderlijk  300, 301 
Gebouwen  zeer  beziens-waerdig  258 
Geen  Huigen  Schapenbam  fijn  merkwaerdige  ver- 

richting 112.  hyfterft  113  ) 

Gregorim  Lopes  fijn  togt  te  land  494 

Groote  Beerin  gefternte  gods-dienftig  aengebe- 
beden  503 

Guaiana landfchap,  haer  verdeeling  536.  rievie- 
ren,inwoondersbeeften  538.  volkeren  >  eilan- 

den, vruchten  ,  wondere  boomkens,  en  ver- 
fcheide  ftroomen  539.  verfcheide  togten  na  dit 

land  539 ,  540  ,  541.  verfcheide  inwoonders 
543.  de  lucht:  dragt  der  inwoonders:  huifen: 
manier  van  leven  :  oorloogen :  vreemde  belof- 

ten: canooen  545.  geweer  545, 546.  oorlogs- 
liften  :  gods-dienft  :  dood-maelcn:  priefters: 

verbranden  der  lijken  :  vruchten  en  dieren ' 
546, 547.  gevoogelt,  vifch,  vreemd  ongediert: 
koopmanfchappen  :  gommen  ,  wonderlijke 
boom,letter-hout  547.tabak  en  zuikerriet  548 

Guaialat  een  boom  die  zeer  wonderlijk  voort- 
zet 169 

Geffrefon  een  kolonel  202  j  Guaina  Potofi 

Gehoorfaemheid  der  onderzaeten  aenhaerop-  j  Gualpa  zilver-mijnen  van  Potojï 
per-hoofden  in  Lucajat  en  Tattarye  zeer  merk-  j  Guamanga  ftedeken 
waerdig 40.  en  elders infchelijx  .  152 

Gekakte  peper  hoog-geacht  71,72 
Gengberhoedaenigwafcht  160 
Georges eiland,  fterkte aldaer  172 
George  Giffort ,  fijn  merkvvaerdige  togt  542 
George  Porreo  248 
Georgius  Robkdo  286 
George  Sommer s  ,fijn  reis  na  Virginia      141,171 
German  ftedeken  167 
Gevangenen  zeer  grouwelijk  mishandelt      236 
Gevecht  zeer  fchrikkelijk  147.  eenander  merk- 

waerdig  ter  zee  tuiichen  Spaenfche  en  Fran- 
fche  155 

Gideon  Morrits  404 
Gieren  ongemein  groot  341 
GilCorreade  C aflel Blanca  359 
Girgolio  de  Barros ,  fijn  fterk  huis  4 62 
Goch  raeds-heer  fijn  twift  met  Beaumond  514. 

jammerlijk  geflaegen  524 
Godinne  uit  den  hemel  gedaelt:  vreemde  ver- 

fierfels  van  de  zelve  133 
Godijn fijn  verrichting  123 
GolfoDuke  272    Guaymures  zeer  woeft  volk  383 
Goncalode  Ocampo ,  fijn  grouwelijke  wreedheid 
Gonzdes  de  Alvarado  276 
Gonzalm  Dadaiocius ,  fijn  wonderlijke  togt      71 
Gon^ales  Davila  274 
Gonzahm  Pizarrtu  Peruaenfch  opper -hoofd 

95.  word  verwurgt  96.  fijn  gedenk waerdige 
verrichtingen  319.  en  togt  332,333 

Gon^ales  deTapia  geflaegen  316 
Gonzales  Ximenes  dt  Qaefada,  fijn  togt   290, 288 
Gon^alesdeZandival  255 
Goofen  Engelfch  hopman  166 
Gorgona  eiland  295»3I3 
Gorgones  of  Zoute-  eilanden ,  waerom  zoo  ge- 
naemt  17 

Goivateri  eiland  532 

Goud,  waer'en  hoe  gevonden  331.  wonderlijk 
raepen  46 

Goya  Cuffilimay  bloedfchendige  koningin      303 

352 

352,3
53 

35o 

Guamar
es  
oor

log
she

lde
n  

225 
Guana  gevogeh  339 

Guatica  fijn  verrichting  omtrend  de  zilver-mij- 
nen 35^353 

Guannaba  een  vrucht  die  de  zielen  eeten  1 63 
Guancabilcai  volk  3 29, 335 
Guancalvilca  quik-zilver-mijnen  350 
Guanica  valleye  167 
Guaorabo  rievier  ibid. 

Guarapiicu  merkwaerdige  vifch  227 
Guano  valleye  en  wonderlijk  Hot  aldaer  339 
Guafcar  fijn  overwinning  en  nederlaeg  345.   fijn 

fchatten93.  levendig  verbrand  300,92 
Guata<vita  aen  meir  291 
G  uatapori  rievier  289 
Guatemala  landfchap  257,  230.  begrijpt  twaelf 

groote  geweften  268.  wilde  dieren  aldaer  272. 
gelegenheid,  ingezetenen  en  boomen  272 

Guatimala.  een  ftad  vreefelijk  door  ftorm  ver- 
woeft  90, 273 

Guatulco  een  haven  212,230, 243 ,  256 
Guaymoco  een  vlek  274 

worden  ver- 
plaetft  585 

Guaynacua  Peruaenfch  koning  93.  fijn  daeden 
zeergedenkwaerdig  300,301,307,334,335 

Guaymabo  een  meir  1  £7 
Guayrai  wonderlijke  fourneifen  352 
Guaxaco  heerlijke  valleye  254.  hoofd-ftad  255 
Guaxutla  een  ftedeken  250 
Guazazingers  landfchap  §0 
Guebucu  fchrikkelijke  vifch  379 
Gueguenoca  een  merkwaerdige  water-leiding  234 
Guercheville  een  markgraef  121 
Guiltelmus  Pifo  fijn  merkwaerdige  getuigenis  van 
deBrafiliaenfchegenees-meefters  535 

Guinaa  van  wie  ontdekt  5 
Guineefch  koning ,  zeer  vreemd  van  kleeding  en 
zeden  103,104 

Guirapeacoca  vreemde  wormtjens  385 H. 

Graf-fteeden  beziens-waerdig  105, 146 
Grande  rievier,  en  flot  aldaer  426, 147 
Gran  Matto  de  Brafil  boflchaedje  390 
Grande  eiland  198, 199.  een  ftad  278 
Granganimeo  eens  koninx  broeder  142 
Gratie  a  Dios  een  ftad  276 
Guaccanarillo  koning  ,  fijn  onderhandeling  met  !  Hagota,  wat  het  beteikent 

Colonm  43, 44, 46.  wreed  mishandelt        160  \  Baguaro eenrievier 
Guaccieen  wild  dier  282 

Guadaqunajes  een  beeft  293 
Guadahha  een  groote  rievier  224.  ftad  225, 249 

H.  hoedanig  uitgefp  roken  by  d'Americaenen  25 Hacba  ftedeken  289 

HaegdifTeni98,224.  voorGoden  geviert    226 
Eaeks  verrichting  in  den  Haeg  251.  fijn  befchul- 

diging  527.  en  verantwoording        528, 229 
208 

275 

Hamel  raed  op  hRecifft  keert  na  Holland  514 
Hanan  Cufco  een  merkwaerdig  geflacht        298 
Hang-matten  57, 5§ 

F  fff  2.  Hanno 
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Hanno  fijn  gedenkwaerdige  zee-togt  i,  2,  17. 
maekc  zich  tot  een  God  op  een  vreemde  wijfe 

ï8 

HannibalyanwezQO  genaerat  25 
H«w  Gry/  4°9>  4°5 
Harten -vangft  merkwaerdig  126, 151 
Hartman  Godefrid  Stein-Callenfels  :  fijn  togt  na 

Tamaricaqzi.  na  d' Affogados  421,  422.  nekt 
uit  0#n<fo  na  Parayba  424.  fijn  wonderlijk  ge- 

vecht 424,  425  ,426-  aenflag  op  d'uithoek 
^fugufiijn  429, 43°-  keert  na  Hotfawi  430 

Hathuey  levendig  verbrand:  fijn  fier  antwoord 

157 

Hatvey, waerom  het  goud  in  diepe  poelen  werpt 168 

Hatuncolb.  ftad,  343 

Havana,  fterke  ftad  op  C«fa  154.  vreemd  ge- 
vecht alhier:  word  tweemael  verwoei!:  155 

noch  eens  ten  derden  reis  156 

Hanteyn  Hollandfehammirael  ibid. 
Hayboah  een  rievier  ,  157 

Heblorde  laCalce,  fijnverhael  460.  fchip-breuk 

Heliogabalm ,  fijn  wonderlijke  maeltud  13 
Helle,  vreemde  vertelling  van  dezelve  343,344 
Helmicb  luitenant  466 

Hemik  Beft  41 1 
He/wA  Brouwer ,  fijn  meskwaerdige  togt  na  CMi 

113.  fterft  114*562 
Hemik  Cornelifzoon  Schaep  39 
HenrikGarces  35° 

Henr/'A  Haelbos  582.  vreemd  bejeegent  van  de 
Zuid-landers  581,582,584 

He«W&  How  504.    ontfangt  wijfe  raed  van  graef 

Maurits  504  ,  505.  vervolgt  de  verraederfche 

Portugeelen  569.   beltormt  ongelukkig  San- 
tanton-,  wordgevangen  510,511,520 

Hemik  Hudfon ,  fijn  togt  123,  ï  ie),  130 

Hemik  Jacöbfzoon  Lucifer  156.  fijn  helden-ftuk- ken  4I2>4I3 

Hemik  Lacher  door  hongers-nood  van  't  boots- volk  gegeten  9^ 
Hemik  Lonaite ,  fij  n  togt  zeer  merkwaerdig  417, 

418 

Hemik  Mamiques  25° 
Hemik  Martijn  234 
Hemik  Moucheron  5°l 

Benrih.de zcvenfte  Engelfche  koning  149 

Uenrik  Schild  raed  op  't  T^eciffo  461 
He«ri£  Soufa  de  Tafares  530 
Hemik  du  Vwier  2°l 

Hertott  Engelfch hopman  139 
Herman  Speult  1 » 3 
EernandoTores  321 
Hernando  Camelo  171 

Hernando  Cortes    '  205 
Hieronymus  tfAguilar  258 

Uieronymm  JqaUariu  fijn  vreemd  weder-vaeren 

77 Hieronymus  Benfo  wonderlijk  ontfnapt  uit  een 

bloedige  veld-flag  88.  fijn  merkvvaerdige  za- 

men-fpraek  279,  280.    en  wonderlijke  land- 
togt  2§2 

Hieronymus  Cornelüroon  ,   fijn  vervloekte  daed 

380,381 
Hieronymus  Loaifa  322 

Hieronymus  Ortal  fijn  togt,  540, 54I .  wreedheid 

551 

Hierony
mus  

de  Qu
er
o 
 

419'  42° 

Higuanama koningin,  verhangt haer  zelf      161 
Himilcoos  zee-togt  17 

Hinder  fon  hopman, 473, 491,492.  fijn  vordere 
verrichting  516,517 

Hifpaniola  waerom  eertijds  Haity  en  jQuifqueia 
genaemtis,  161.  omtrek  van  dit  eiland  :  is 
vruchtbaer:  handel  met  offe-huiden:  lichten- 

de wormtjens  alhiei :  vifch  manati  en  abaca- 
tuaia,  1 57.  haer  verdeeling:  levert  veel  goud, 
gember,  zinker  en  maiz,  158.  is  uitgemoord : 

wanhoop  der  inboorlingen :  verfcheide  rievie- 
ren,  1 59.  d'hoofd -ftad  Domingo:  de  negen  vor- 

dere fteden,  zijn  zeer  vervallen,  160.  wreed- 
heid der  Spanjaerden,  aldaer  gepleegt:  her- 

komft  der  inboorlingen:  voorzegging  van  des 
eilands  ondergang,  161.  de  beelden  zerries : 
haer  God,  en  des  zelfs  moeder :  wonderlijk  ge- 

voelen van  de  fchepping,  162.  van  deoor- 
fprong  der  zee,  162,163,  van  de  zielen  der 
afgefturvenen :  wonderlijke  handel  met  kran- 
ken,  als  ook  met  dooden,  163.  onderzoek 

na  toekomftige  dingen  :  dienft-pleging  om- 
trend  de  geboorte  van  een  kind  der  caciquen : 
zeer  vreemde  erfenis  :  wreede  lijkftaetfien  : 
verfcheidentheid  van  tael :  voorts  leid  Hifpa- 

niola bezet  met  andere  minder  eilandekens 

164 

Hifpaniola  
zeer  vermaekelijkc  

rievier  
46 Hitauhacin  ftedeken  377 

Hiucilopuchoeenvtek  237 
Hocata  fijn  oorlogs-daeden  39 

Hochelaga  een  rievier  ,  118.  landfehap  en  in- 
woonders,  119 

Hoender- vederen ,  ietsgedenkwaerdigomtrend 
de  zelve  285 

Hojeda  fijn  togt  46 
Hel  zeer  merkwaerdig  251 
Holland  een  ftedeke  n  in  Pruifen  36 
Holli  zekere  vocht  232 

Holquahuytleen  boom  ibid. Homars  zoon  van  kreeften  199 

Honden  die  niet  konnen  baffen,48, 137.  wor- 
den in  de  oorlog  gebruikt  tegen  de  naekte 

Americaenen,66,67.  zeer  wreed,  214.  won- 

"  derlijk  verhael  van  de  zelve,  255.  doen  "groo- te  fchaede,  257.  voor  lekkern  y  geflacht,  8 1 , 
541.  wonderlijk  geoftert  308 

Honden-  eiland  109 

Honguedo  gebergt  108 
Hongers-nooden  op  Hifpaniola ,  49.  op  Vera- 

gua,6%,6$.  onder  de  bezettelingen  van  F/o- 
rida-,  98.  een  andere  zeer  y  zelijk  op  Malhado> 
146.  en  Marognon,  ibid.  wonderlijk  geleden 

224 

Hoogduitfche  

vallen  
d'Engelfche  

afin  Virginia 

34° 

Hoogdu
itfche

  
zoldaet

  
fijn  wonder

e  
verrich

ting 

375 

Hoorn  van  een  zee- gedrogt  zeer  merkwaerdig 
108,109 

Hoornfche  eilanden  ,   vreemde  voorval  aldaer 

109,110 Horaha  een  valleye  227 
Houel,  fijn  verrichting  194 
Hout  zonder  verrotting  70 

Hout-luifen  bijten  in  korten  tijd  door  dikke  ftij- 
len  190 

Houtebeen    fijn   heerlijke  verrichtingen  ,  457. 

word  gevangen  ,  458.    vordere  daeden,  464^ 

465.  felle  zee-flag  tegen  de  Spaenfche  vloot ; 
word  fchandig  verlaeten,  475.  hervat  de  torn 
held-daedig,476.  vordere  verrichtingen,  489 

ongelukkige  togt,  490, 491 .   veroovert  Loan- 
dafan  Pauli,  491, 49a.   fterft  493 

Houwelijx  wetten  wonderlijk  303 
Huarella  afgodinne  357 

Huarqui  vreemd  feeft  312 

Huba- 
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Hubxtes  gebergt  218 
Budfon  205 

Hugo  Giotitu  wegens  d'herkomft  der  Americae- 
nen  wederleid,  28, 29, 30.  fijn  mifflag  wegens 

d'oorfprong  der  Peruaenen        325  335  34>  41 
Huguey  een  landfchap  1 58 
Huifen   op   paelen ,  554.     in  boomen ,  295  > 

334 
Eunifride  Engelfch  hopman  167 
Huracanes  fchrikkelijke  winden  168 

379 

486,487 -     5i5 
3>4 

105 

171 

I. 

labicu-guacu  wonderlijke  vogel 
lacob  Alderik ,  fijn  helden-ftuk 
lacob  Boulan 

lacob  Canm ,  fijn  zee- togt 
lacob  Claef^oon  Ilpendam 
lacob  Engelfche  koning 
lacob  Huigens ,  fijn  held-daedig  gevecht  486, 487. 

fijn  ongelukkig  weder- vaeren  437 

lacob  Ie  Maire,  fijn  togt  rond'om  d'aerde  108, 
109,110,  m 

lacob  Rabbi  ,  fijn  rnerkwaerdige  verrichtingen 
371,372,376,504.  fijn  wreedheid  510.  word 
vermoord  515.  groote  onfteltenis  diefwegen 

5i5'5i6 lacob  Stakhoutver  446, 447 
lacob  begeer  een  boos  menfch  ,  onthalft         1 1 1 
lacob  iVulekens ,  fij  n  verrichtingen  40 1 ,  402 
lam  ftedeken  278 

Jaer-afdeeling  merkwaerdig  267 
laguazia  landfchap  in  Florida  1 5 1 
lago een  ftad  102, 567, 571 
lago  de  Cuba  eenhaven  457.  ftad  154 
lago  de  los  Vallos  ftedeken  249, 250, 345 
Jagt  zeer  vreemd  222, 283 
laia  een  magtig  man  162, 163 
lamaica,  grootheid  van  dit  eiland  :  onmenfche- 

lijke  wreedheid  aldaergepleegt:  vruchtbaere 

grond :  tweederlei  brood:  cazavi- koeken  166, 
pataten,  ananas,  altijd  levende  kruid;  geng- 
ber,  kotoen,  fteden  en  havenen  166.  word  by 

d'Engelfchebemagtigt  166,167 
lamesLancafter  Engelfch  hopman  390 
lames  Towne  een  vefting  in  Vhginia  193.  ver- 

brand en  herbouwt  140 

langada  zoon  van  hout  360 
Liwvolk  539 

laouai  wonderlijke  priefters  174.  ftellen  zich  te- 
gen de  Gbriftenen  177 

lan  lanfzoon  van  Hoorn  198.    fijn  helden-ftuk 
259,277,438 

landovi  koning  371,376,442,446,447,   fijn 
moord-daedigfeit  503,504 

lanfpretin  Tapuyer  _       442 
Japanders,  haerverhuifing  14 
Japans-kaertjenmerkwaerdig  39 

laques  l'Heremite ,  fijn  togt  rondom  d'aerd- kloot m,fterft  112 

laques  Mahu  ,  fijn  togt  ,  fterft  102 
laques  Quartier  \\%->  119.  togt  na  Nova  Francia 

120 

laiacha  een  boom  395 
lardin  de  la  Reina  eilandekens  416 
laruma  hoedaenige  vrucht  1 53 
lafmin-hout  191 
lavarü  een  wonderlijk  beeft  169 
laveiro  een  ftad  1 04 
laivM  priefters  149 
Ibibobaca  vreemde  flang  270 
lbouyapap  zeer  vermaekelijke  berg  399 
Ica  valleye  340 

Icheiri  een  afgod  179 
Ichneumon  Indifche  muis  252 
leronymo  Serao  de  Payva  512 
lefaiba  een  boom  238 
lejjb  woeft  landfchap  39 
Iguana  hagedifien  zijn  tweederley  224 
Igttanaf  (langen  211 
Iguanna,  flang  zonder  vergif  270 
Uuma  een  merk waerdig  beeft  in  Peru  31 
llantas  wonderlijke  kool  269 
llifonfi  des  los  Zapotecat  een  ftedeken  255 
Inbeelding  zeer  merkwaerdig  299 

Indiaenen  ,  haer  vreemd  weder- vaeren  op  zee  2 
Infortunatifche  eilanden  76 

Ingai  Peruaenfche  koningen :  haer  tweederhan- 
de  geflachten  15.   vreemd  gevoelen  van  de 
zelve  by  de  Peruaenen  298.   haer  geboorte- 

viering merkwaerdig  300.  als  ook  der  zelver 
ftaet-volging ,  inhuldingen  land-beftier3oi. 

wierden  in  en  na 't  leven  gods-dienftig  geviert 
307.  haer  vreemde  biecht  310.  inwying  van 
een  jonge  1»^  3 10,311.  haei:  ontzacchelijke 
heerlijkheid  315,  316.  wijfeland-beftier,  pa- 

leis en  groot  gezach  344.   bloed  -  fchendig 
trouwen:  godloos  begraeven  303.  haer  wet- 

ten 302 
Inga  Saritopa  valt  den  Spanjaerden  toe  300 
Imiraymi  vreemd  feeft  312 
loachim  Gyffen                                              419 

loand'Ayola                                                  557 
loannes  jfnachoveta,  '                                   349 
laan  Boyaerd ,  fijn  verwijfdheid                      455 
loande  Bruine                                                 417 
loannes  Carthagena  76 
loan  Chilton ,  fijn  vreemd  wedervaeren,  249, 250 

251 loanCoin  veroovert  Mina,  469,470.  fijn  vor- 
dere    verrichtingen  ,  488 ,  489  ,  490 ,  496 

■      7  497 
loan  Cotntak  . '  97 
loan  Cornelifzoon  Lichthart ,  fijn  held  en-daeden, 

420.  vordere  verrichtingen,  433 ,  440, 442, 

443,  444,  449,  450,453,454,460,462,466, 
i  468,469.  fijn  ongelukkige  togt,  490.  ver- 

overt Maragnan,  496, 497.  fijn  heiden-ftuk, 
510,511.512.    fterft  518 

loan  Di<K  de  Solü  opgegeten  555 
loan  Vircks zoon  Lam  fijn  daeden,  404, 406,408» 

409 
loan  Doughty  onthalft  134 
loanFajardo        .  203,404 

loan  FernandesViera ,  fijn  vervloekte  verraede- 
ry  408,509 

loan  Fonfeca  berucht  timmerman  44 
loan  Godlat  469 
loan  Grifalua ,  fijn  togt  258, 73 ,  74 
loan  Gijsïrechtszoon  Boon-eeter  419, 421 

loanGijffeling  fijn  rnerkwaerdige  verrichtingen, 

432,  437 ,  438,  439,  442,  443.    vertrekt  na Holland,446.   keert  na  Brafil  465,470 
Joan  de  Haro  407 

Joan  Ha^xkins  Engelfch  ammirael,  99.    fterft, 102,249,254,134 

Joan  Henriks^oon  fijn  vreemd  onthael ,  412, 

413 

Joan  Eolviw  298 
Joan  de  Miranda  277 
Joan  Moncoy  Bilbao  457 

Joan  Maft  43  3»  434 
Joan  de  Ortega  fij  n  daeden  285 
Joan  Ot^en  450 
Joan  Oxenham  284, 28  5 
JoanPalomin®  323 

Ff  f  f  3  Joan 
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Joan  Pais  Batntto  >       436 
JoannesdeMey  I9D 
Joan  Pietetszoon,  fijn  helden  ftuk  413,414 
foaiïPoncedeLeon  fijn  verrichtingen  ,  143,  149 J  

167 

Joannes  Pontim  fijn  wedervaeren  op  Guadalupa, 
71.  ontdekt  Florida  97 

Ioan  Portugaels  koning  ontdekt  Congo,  3.  zoekt 
na  Indien  4>493>359>36o 

loan~Rada  fijn  moordaedig  werk  94 
Ioan  Ramires ,  fijn  wónder-werken  357 

Ioan  I<$ald, 97.  bouwt  Carels-üot  op  Florida,  98 > 

177.  verheft  fijn  vloot  door  ftorm  :  word  le- 
vendig aen  't  vuur  ftukken  gehakt        99,148 

Ioan  I\odrigoCabrillo  fijn  vervvonderens-waerdige 
togt  210 

Ioan  I\odrigos  de  F  on  f  ca  274 
Ioan  Sancheg  234 
Ioan  Schmitb  hervat  fijn  ongelukkige  togt,  102, 

135,139,140,141,143 
Ioan  Sebaftiaen  de  Lano  zeilt  de  weereld  om      76 
Ioande  SilVa  108 

Ioan  Solifim  opgegeten  7°>  7 1 
Ioan  Squibel  165 
Ioan  Stade,  fijn  wonderlijk  weder-vaeren       96 
Jo#«  Je  Texela  1 67 

Zotf«  Je/<z  Torre  ,  fijn  vreemde  bejeegening     321 
loanVerazana  fijn  togt  121 
I<wz  Vet  dieft  475, 476 
Zotf/2  Walbeek-,  fijn  verrichtingen  418.  op  Curacao 

450 

ïo^w  Wen
do<

vil
  

474 

loanWite  142*143 

Zotf»  Wilhemfcoon  Verschoot  fijn  heerlijke  daeden 
112 

7o<2tt  Je  /-f31  koning  4^8 
locauna  Guamaonocon  a  fgod  op  Hifpaniola      1 62 
Zooj?  B ankert ,  fij  n  togt  418 
lor  ge  een  flot  389 
lor  ge  E  ft  oir  a  ,  fij  n  togt  553 

lom  van  Spilbergen,  iijn  merkwaerdige  togt  rond- 
om d'aerd- kloot  106,  I07>  108, 329 ,330 ,339, 

247,248,568 
lofepb  Ancbieta  367 
louana-  boina  een  vreefelijk  hol  167 
Iomkeha  afgod  06 

Ipaima  Viztliputli  een  wonderlijke  ommegang 

263, 264 

ï/2eo.rlandvoogdyfchap  382, 383 
IfabeUauedsk.cn  46 
IfraelTwyn  _  474 

lfraè'ls  tien  (lammen ,  waer  gebleven  zijn  27 
luan  de  Saline  landfchap  3  3 l 
luan  Fernandotwec  eilanden  109, 1 12 
luan  de  Frontera  ftad  341 

luan  de  Porto  Rtco  hoofd-ftad  167.  word  ingenoo- 

mendoor  d'Engelfche  167,168.  befchryving 
der ftad  168,169,170 

luan  de  Porto  Cavaiïo  een  vlek  276 
luana  landvorft  71 

lucatan landfchap,  waeromzoogenaemt  72,73 
luliaen  Sumanus  97 

lulim  Sama  no  fij  n  togt  1 48 

lunipa  zoort  van  appelen  178.  als  ook  van  hoo- rnen 185 

l^coalt  een  held-daedigkoning       239, 240,241 

I^tapalapa  een  heerlijke  ftad  8o 

K. 

liaagenel een  duivel  534 

Kamer- fpeelders  binnen  Mexico  rechten  wonder- 
lijke potzen  aen  266 

Kaneel-boomen  -  333 

l^arouata,  fchoone  aerd-vruchten  395 
KaïrMoerdi  gods-dienftig  aengebeden  372 

l^awefpipepkke    een    maeltijd  van   menfchen- vleefch  96 

Kelders  zeer  afgrijfelijk  81,82 

Ketel-vang  merkwaerdig  onderzoek  na  toovery 

20 

Keten  zeer  wonderlijk  300,301 

Kinder- wafl'chenongemein  vreemd  32 
Kinderen  haer  opvoeding  in  Mexico  268 
Kinder-offer  308,309 
Kink-hoornen  beziens-waerdig  194 
Ririacb  Morfey  een  Tattar  40 
l{laes  de  Viffcher  513 

Kieedingder  Americaenen  32 
I^lem  een  vreemde  ziekte  in  Brafil  534, 535 

kloppenburg  hopman  441 

I^ocka~9pougbe  hoedaenige  wortel,  136.   des  zelfs toe-bereiding  137 

Koekjens  merkwaerdig  262 
K^pninx -eiland  vol  eyeren  1 08 
Konijnen  vijfderley  ,  382.    wonderlijk  vreemd 

213 

Koorts  
zeer  vreemd  

493, 494 

Kotoen ,  hoe  wafcht,  166.  en  toe-bereid  word 
355 

Kraem-vrouwen  wonderlijk  562,564 

Krabben  gefchildert :  haer  vreemd*  aerd       185 
Kreeften  hoe  moffelen  en  oefters  vangen,  199. 

vangft   der   zelve,  256.    zeer  vreemd  flag, 49+ 

Kriftallijne  toorn  merkwaerdig  370 

Krokodillen,  hoe  gevangen,  151.  zeervermee- 
nigvuldigt  252 

Kroon  van  Peru  hoedaem'g  301 
Krooning  der  Mexicoofche  koningen  merk- 

waerdig 241 
Kruid  zeer  wonderbaer  166, 269,  338 
Kruis  een  rievier  440, 441 
Kuskarawaoks  een  landfchap  135 

LaSlantius ,  fijn  mifflag  5 

Lacroy ,  fijn  manhafte tegenweer  455 
Ladrones  eilanden  76,112,211 

Z^/wRoomfche  jong- vrouw  288 
Laguna  een  meir  232, 234, 244 

Laguna  de  Nicaragua  een  groot  meir  278 
Lake,  fijn  beftiering  op  Nieves  189 
Lamantins  wonderlijke  viffchen  194, 201 
Lambis  vreemde  kink-hoorens  194 

Lampfen  een  Zeeuws  heer  188, 190, 201 
Lancetten ,  haer  wonderlijk  gebruik  236, 262 
Land-fnoeken  zeer  vreefelijk  194 
Land-bouw  zeer  vreemd  275 

Lanzu  Chineefche  dnivel-jaegers  33, 34 
jLztane-boomen  199 

Laurens  een  in  wij  k  1 20 
Laurens  Aldana  322 
Laurens  Piercez  fijn   verrichtingen ,  499, 500 

501 

Laurens
  
Cal

<va
can

ti 
 

436 

Laurens  F^ymii ,  fijn  togt ,  543 ,  544.    vermoord 
hem  zelf  ibid- 

Laurens  van  X&mbacbüjn  verrichtingen,43o,43i 

434,435,436.   befterft fijn  wonde  436 Laurenzo  een  dorp  39°>489 
Ledburg  ftedeken  349 

Leif  brengt  een  volk-planting  op  Groenland 

115 

Leon  een  ftad  278 

Leon 
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Leon  de  Guamico  een  ftedeken  341 
Leonardt>an  Lom-,  fijn  verraederye  432,433 
Leonard  Ragapo  538 
Zez?/,  wonderlijk  volk  38 
Leïella  een  uithoek  166 

Levendig  menfchen-villen        *  262 
Lie'ves  een  eiland  H  8 
Limattad,  101,337-  de  lucht  is  hier  buiten-ge- 

meiri  gezond:  merkwaerdige  huifen  :  kruid  : 
rijkdom  :  kloofters,  338.   de  haeven  Callao  de 

'Lima,  339.   vordere  befchrijving  van   Lima 
;.,.;  -  356,357 Ltndm  een  meir  278 
Loanda  fan  Pauli  ingenoomen  491,492 
Lökreiland  33o,332>337>556 
Longur  eiland  119 
Lonies  Ramires  4^.4 
Loopers  zeer  wonderlijk  151 
Lopes  Barbalio^Só.    geflaegen  488,490 
Lopes  de  Menduca,  fijn  land-togt  228 
hopes  Rochm  Borgia  fijn  vreemd  gevecht  tegen 

Aniffewski,  4585459.    nederlaeg  en  dood 

459,  460 
Loquillo  gebergt  168 
Louies  een  fterk  te  399 
LoyfaPi^arra  113,114 
Loxa  ftad  3  30 
Lucajos  eilanden  :  haer  inwoonders ,  zeden  en 

dragt,  152.   fpijs  en  vruchten  153 
Lucas  GiraUles  392 
Lucas  twee  viflchers  eilanden  210 
Lucas  Pol  415 

"Lucas  Vafque?  de  Ayllon  ,   fijn  togt  na  Florida 143.    onder-handeling  met  de  koning  aldaer 
143,  144.    fijn  trouwloosheid:  word  van  de 
Floridaenen  geflaegen  144 

Lucia  eiland  iyy 
Lucht-ftreeken zijn  vijf "  5,6 
Luidewyk  d'Alvarado  147.  fijn  nood,  wreedheid, 

nederlaeg  en  vlucht       '  148 
Luidewyk  Cancellus  aen  ftukken  gekapt  97 
Luidefoyk  Lampaguano  fijn  togt  75 
Luidewyk  Mercada  71 

Luidewyk  Pontius  rechts-geleerde  86 
Luidewyk  Ribera  323 

Luidewyk  de  Velafco  .''.29, 233 ,234 
Luipaerden:  een  vreemde  voorval  der  zelve  13, 

14 

Lunaguana  
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339 Luys  ftedeken  228 
Lijken  zeer  merkwaerdig  toebereid  55,64,106, 108,145,299 

Lijken  uit  welke  de  duivel  fpreekt  163 
Lij  f-  landers ,  haer  gods- dienftigheid  tot  een  flang 226 

M. 

Maboujats  fchaedelijk  ongediert  191 
Mabouya  een  boofe  geeft         174, 178}  179, 180 
Mabrabomma  onbewoond  eiland  108 

Maca  een  beeft                              •  328 
Machimus  wonderlijke  ftad  19 
Mtfc&oc/^e/hoedaenigefchild-wacht  162 
Machys  vermaerd  beeld  316 
Maci  Chileefche  genees-  meefters  566 
Macurewarai  een  ftad  #543 
Madera  ,  van  wie  bevolkt  3,  51 

Madok  ontdekt  't  Noorder-America  35>36 
Madmera  een  veld-heer  461,462 
M«e^e»-eiland  74 
Magaglianes  fijn  blood-hartigheid  450 
Magapatan  een  vlek  259 
Magdalena  rievier                         290, 426, 286 

Magellanes  ftraet :  reufen  aldaer ,  en  eenyzelij- 
ke  vrouw  104,105 

Magellanica  572.  zee-kuft:  gebergt  :  geboomt: 
reufen  : de  ftraet  Magellanes  hoe  lang:  togten 

derwaerds,573,574,575.  woefte  rnenfchen. aldaer  574, 575, 576 
Maguey  een  wonderlijke  boom  225 
Maguen  vreemde  boom  237 
Mahikans  hoedaenig  volk  123 
Maio  eiland  .  433>4°5 
Maiobanexius  een  koning  52 
Makwaes  hoedaenig  volk  123, 125 
Malabrige  een  haven  347 
Malacca  een  reede  aen  de  Zuid-zee  211 
Malebarre  een  bewoonde  haven  120 
Malbado  een  eiland  146 
Mamaoclo  beleefde  meer  dan  drie  honderd  kinds- 

kinderen 300 
Mamei  een  wortel  88 

Mameieu  aengenaeme  vrucht                         296 
Mamelukken  ,  haer  nieuwe  gods-dienfl:    in  Bra- 

fil                                                               532 
M#»oe//obloedfchendigc  koningen                 303 
Mamoa  hoedaenige  boom                               186 
Manaii  wonderlijke  vifch  157 ,  260 >  272  ,  279 
Mangaa  een  plant                                          395 
Mangle  vreemd  geboomt                                362 
Mancius  Sierra  fijn  vreemde  dobbel                304 
Mandihoca  hoedaenige  wortel                  69, 364 
Mangoags  een  volk                                         136 
Mangocapa ,  fijn  bedrijf  298.  hoofd  der  Ingas  1 5. 

fijn  togt  33.  land-beftier                      34>343 
Mango  Inga                                  4, 303,  316,  345 
Mancenillie-boom                                            195 
Manhattans  rievier  een  volk                             1 23 
Manioc,  haeroorfprong                                  179 
Mangues  geboomt  is  driederlei               438, 439 
M««^beziens-vvaerdigeftad                         147 
Manitou  een  duivel                                           1 16 
Mannahoaks  een  volk                                       135 

M#«0#goud-rijke  ftad                                   541 
Mansfeny  een  kleine  arend                             igq, 
Manfiveld,  fijn  verrichting                             462 
Manuah  een  flang                                             503 
Manuel  Serano  de  Ribera                          427, 428 
Mar acapana  haven                                         554 
Maracoybo  een  meir                                       ibid. 
Maraka  wonderlijke  afgod                            365 
Maragnon eiland,  ingenoomen 496, 497.  rievier 

333.  en  eiland  393.  dorpen  ,  lucht,  vruch- 
ten, grond,  beemden,  fonteinen 394.  boo- 

men ,  gevogsk  en  viflchen  395, 396.  vier-voe- 
tiggediert396,397.  flangen  ,  inwoonders  en 
haerherkomft,  verdeeltheid,  geftalte ,  fterk- 
te ,  dragt ,  vreemd  verhuifen  s  wraekgierig- 
heid  398.  haer  wapenen                    398,  399 

M#rc/ey-fo7  voortgaende  berg                         349 
Marcus  de  Hi%a  fij  n  land-togt                 207. 208 
Marcus  Teixerab'iüchop                         4025403 
Marcus  Zmo>  fijn  wonderlijke  togt               29 
Mare  eiland                                                    384 
Mares  een  rievier                                          1 54 
Margaias  volk                                                379 
Margarita  eiland  en  fterkte  heftig  beftormt  407, 

548 

Maria  een  eiland  106.  dorpen 
 
aldaer  verbrand

 

107,  $68 
Maria  Antiqua  een  gehucht  70 
Maria  Winkefield  171 
Maria  del  Puerto  verbrand  160 
Maro  eilandeken  96 
Maroquita  ftedeken  292 
Marigahnte  eiland  194 

Ma- 



Marasbeitacc<*s  wonderlijk  volk 

538 

Marquir
es  
vo
lk
  

346 

Martba  een  eiland  vol  woefte  menfchen:  haer  be- 
ziens-waerdigehuifen68.    een  ftedeken  419, 

420, 167 
Manman  Zeeuwfch  roover  464, 465 
Marttnko  eiland  verdeelt  in  vijf  wijken  196,197. 

word  door  de  rievieren  onder  water  gezet  197 
Martyres  eilandekens,  waerom  zoo  genaemt  143 
Martijn  Ambifivyüjn  wondere  voorval  285 
Marti/jn  Aftete  316 
Martijn   ForbiJJèr  ,   fijn   vruchteloofe   togt  na 

't  Noorder-America ,  word  hervat  :  ontdekt 
zeer  woefte  menfchen  100.  keertna  Londen 

101 
Martijn  JannesTafur, fijn  togt  540 

Martijn  Sitares  beftormt  't  Reciffb  444 
Martijn  de  Vijfde  Paus  186,187 

Martijn  Tyffoon  fchenkt  Africa  en  Ooft-Indiën 
aen  Portugal  3,433,422,423,429,430 

Martin  een  derCaraïbifche  eilanden:  heeft  zout- 
mijnen  186.  gelegendheid  der  ftad  187.  het 

eiland  verdeelt  tuflchen  Franfchc  en  Hollan- 
ders 188 

Maffachufets  hoedaenig  volk  -_  122 
Matanca  een  vermaerde  inwijk  156 
Matamna  eiland  161 
Ma  ton  vikh                                                     157 
Matonivak  s  eiland                                          123 

Matthuti  Albuquerqite  389, 390 , 431 , 432 ,434, 

435.  maektbeding-puntenmetdeWeft-lndi- lchemaetfchappy       436, 437,454, 455,456 

MatthysVan  Ceulert ,  fijn  merkwaerdige  verrich- 

tingen 432,433, 436, 440, 441, 442, 444.  ver- 
trekt na  Holland  44  6.  keert  na  Brafil  465.  we- derom na  Holland                                      479 

MaalpM  hopman                                           441 
Mavincopa  Peruaen                                        35° 

Mauritsvan  Kaflbniv  fijn  togt  na  Brafil  :  eerfte 

werk  aldaer  465.  ïlaet  Bagnola:  neemt  Poï>a- 
con  in  466.  fijn  wijfe  ftaets-beftiering467,468. 

voorzichtige  keuren  :land-togt:  onderhande- 

ling met  de  Tapuyers  471.  belegert  Salvador 

472.  beftormt  het:  veroovertettelijkefterk- 
ten  rondom  473.    breekt  't  beleg  op  474. 
klaegt,  dat  geen  hulpkrijgt:  voorzietieder 
Brafils  landfchap  van  een  waepen :  verpacht  de 

tienden  476.   geraekt  over  hoop  met  Arcif- 

fe"ïïski  477.   antwoord  op  Arciffe^shis  brief 
478.    fijn  merkwaerdige  bruggen  484,485. 
voor-zorge   tegen    de  geduchte   Spaenfche 

vloot  485-  onderhandeling  met  de  Portugee- 

^490.  met  Montalvan  491.  brief  van  Maf- 
carenhas  aen  hem  498.  ftelt  op  alles  orde  498, 

499.   ontfangt  de  gezanten  des  konings  van 
Congo  en  vorft  van  Sonho  499, 500.  neemt  af- 
fcheid  van  Brafil  504.  fijnwijferaed  504,505. 

keert  na  Holland  505.  verhael  van  Brafils  toe- 

tfand 505, 506,507.  fijn  ftam-huis  507,508. 
word  verzocht  na  Brafil  te  keeren             523 

Maurits-üot                                                  467 
Maurits  de  Najfoww  een  uithoek                     109 

M<3«n>J'-ftadhalfafgebrooken                       510 
Maydo  een  heilig  koning                                176 
May  o  een  rievier  99 

Mechoacan  een  bifdom  256.  zeer  gequelt  door  de 

tygers  256, 257.  eek-hoorens  en  voffe-pis  257. 
haer  inwoonders,  ftedeken,  kloofters  en  ha- 

ven                                                 257,258 

Melchiorim ,  fijn  verrichting  op  Hifpaniola      46 
Meir  wonderlijk                                    376,253 

Meir-fpinnen                                                 568 
Melilot  een  hoofd- ftad                           175)  177 

Blad-W  Y- ze  R. 
Meliüa  een  ftedeken 
Memberton  een  oud  heer 
Menatonon  een  koning 
Mendoca  ftedeken 

ï66 

120 

142 

570 

Menelaw  fij  n  zee- togt  2 
Menfchen-offer  en  eeten  22,32.  by  Tattars  en 

Americaenen  gebruikelijk  40.zeer  y  zelijk  300 
Merica  een  haven  134 
Merida  ftedeken  292 

Meffica  een  koningrijk  8 1 
MeJJbu ,  vreemde  verdichtfelen  van  hem         116 
Mejire  Alvaro  een  berg  379 
Mening  luitenant  452,464 
Me<ve  eiland  384 
Mexi  vermaerde  veldheer  220 
Mexicakingo  rievier  235 

Mexicaeners,  haer  gevoelen  wegens  herkomft 

en  zeden  30,32.  haertael  heeft  geen  gemein- 
fchap  met  d'Europifche  tijd-rekening  32 

Mexico  vreemd  verhael  van  de  ftichting  defer  ftad 
238.  koningen  aldaer  23  8^39, 240, 241, 242, 

243  ,244,245,246.  haer  merkwaerdige  in- hulding  241.  tempels  aldaer  242,243.  non- 
nen ,  jongens  en  monniken  binnen  de  zelve 

262.  d'  inwoonders  hadden  een  af-keer  van 
haer  eigen  gods-dienft  262,263,  264,265. 
voltrekken  des  houwelijx  265.  vreemd  feefh 
Texcoalt 26$>266.  alsook  Qvit^aalcoah :  de 
Mexicoofche  almanak  266.  fchrift  aldaer  ge- 

bruikelijk ,  boeken  ,  land-beftier  ,  dieren- 
huis,  rijx-vorften  ,  vuurfchaeren  en  wape- 

nen 267.  manier  van  oorloogen  267,268.  veld- 
heeren  :  opvoeding  der  kinderen  :  aerdige 
fpeel-tuigen ,  buitelaers  en  danfers  ibid,  de 
ftad  word  ftormenderhand  ingenoomen  247» 
herkomft  der  naem  220.  naerder  befchrij  ving 

der  ftad  232,233.  bezïens-waerdige  markten 
233,  234.  kloofters  van  Francifcaenen,Augu- 
ftijners,  Dominicaenen  ,  Gaft-huifen  ,  ker- 

ken, Paleifen  en  Biffchops-ftoel  235 
Mexico ,  ziet  ook  Tenujlhan. 
Michatoya  rievier  273 

Michiel  Adriaenfyoon  de  Ruiter  1 88 
Michiel  Sancius                                               21  r 

Migueleen  ftad  314, 329, 571.  een  vlek        274 
Miguelde  Bjbera  ftedeken                             34O' 
Mieren  in  Brafil  wonderlijk  361,362.  totfpijs 

gebruikt  291.  ter  markt  gebragc             274 
Mtlcom  de  zonne                                            174 

Miles  Philips,  fijn  togt                           249,250 

Mina.  flot  409.  held-daedig  ingenoomen  468, 

469,470 
Mini  hoofd-  ftad  259 
Mio  vergiftig  kruid  342 
Mirabihs  Peruana  hoedaenige  plante  355 

Miraflores  ftedeken  336 
Miramamolines  Arabifch  koning  288 
Miramumins  volk  377 

Mwitibi  wonderlijke  berg  452 

Mifmaekte  menfchen  in  arme  hutjens     .      111 
Mifwijfingen  van  't  kompas  9 Mitimaes  volkeren  345 

Mixes  wreed  volk  255 
Mneuis  een  os  de  zon  toegewijd  175, 305 

Moabitifche  koning,  fijn  wreedheid  22 
Moaha  eiland :  Oliyier  Van  Koord  alhier  vreemt 

onthaelt:  zeden  der  inwoonders  105,  106, 

107, 134 

Mocia  afgod  345 

Molle  een  boom  296 

Molochs  fchrikkelijk  beeld  309.  zeven  gloeyen- dekamerkens  174 

Momin  merkwaerdige  boom  198 

Mo- 



Blad-Wyze R. 

yLofttufoigga  eiland 
Monbain  hoornen  193 
Montagne  510,512.  jammerlijk geflaegen  517 
Mwtfe/Franfch  edelman  195 
Mont-fenat  eiland  192,193 
Moolen-fteenenvan  juyfle  rondte  uit  de  natuur 

153 

Morequito  koning  541,542 
Moord  zeer  vreezelijk  220 
Mooren  wreede  ftroopers ,  enwaerom282.  be- 

volken een  eiland  284 
Mormor  een  uithoek  283 
Moromoro  merkwaerdige  fchaepen         296, 297 
Mono  de  los  Diabolos  354 
Mono  Empinado  een  fterkte  167 

Mono  Moreno  uithoek                                     354" 
Mofiobo  hoofd- ftad  72 
MoJJe  een  wonderlijk  beeft                            122 
Motayas  gefchikt  volk                                    370 
Moujiikes  zeer  quellende  muggen          190,260 
Moyobamba  wonder  aldaer  gelchied      357, 34 1 
Moyton  fchoone  vogel                                   391 
Munbacho  fmookende  berg                           278 
Muskus-katten,  haer  befchry  ving        126,127 
Muskus-kruid                                                193 
MuJJafcm  een  wonderlijk  beeft                      1 37 
Mutec^tima  negende  koning  van  Mexico  78.geeft 

aen  Cortejius  't  rijk  over  80.  word  gevangen 
80,  81.  fijn  pracht  en  luft-huifen  buiten  ge- 
mein  wonderlijk  82, 83.  geraekt  om  hals  83, 
246, 260.  fijn  groote  daeden  246,260.  prach- 

tige krooning  en  hof-houding                   245 
Muteczuma  vijfde  koning  over  Mexico  241.  fijn 

daeden                                            242)243 
Muur  zeer  merkwaerdig                                  80 

Myneerders  na  't  zilver ,  haer  bloedige  arbeid  ) 

353  >  354  ' 
N. Nacas  een  rie  vier  229 

Naco  valleye  274 ,  276 
Naelden  wonderlijke  viflchen  193 
Naevel ,  vreemd  gevoelen  van  de  zelve  163 
Naemen  wonderlijk  verandert  181 ,  183.  naem- 

geven  zeer  vreemd  164 
Naemen  der  plaetfen,  den  Portugeefen  ont- 

weldigt,  verandert  446 
Naguacbato  Americaenfch  overfte  210 
NamacotiM  nonnen  328 
Namontac  een  Virginiaen  140 
Napaluca  een  dorp  252 
Nafca  een  valleye  340 
Nata,  een  ftedeken  284 
Nathanael  Butler  171, 1 72 
Natifiotec  een  eiland  118 
Kaiatlacai  haer  gedenk  waerdigetogt  219,220, 

221,222,238 

Naïidad  voornaeme  haeven  210  ,  257.    word 
verbrand  2U 

Na^areth  een  ftedeken  430.  verovert  454.  ge- 
flecht  456 

Negers,  haer  vreemd  beding  en  verwoede  ftrijd 
469,470.  vuilheid  en  ouderdom  495.  handel 
met  de  zelve  gedreeven  507.  mishandelt  548 

Nentoque ,  hoe  verkooren  word  565 
Nero  fijn  vreemd  kijken  288 
Nequen  zoort  van  ly  waet  237 
Nevada  gebergt  237, 238, 287»  288, 294 
Newva  Segovia  278 
Neyba  een  geweft  .  290 
Nicaragua  een  landfehap  230, 278 
Nicolaes  Olanda  onder- koning  >  verleid  de  ftad 
Domingo  53, 160 

Nicolaes  Vurandm  V'tlkgagnon  ,  fijn  togt  96. 

102  1      bouwt  Coligny :  vermoord  fijn  volk :  keert  ris 
97» 377 

553 525 468,469 

«      29 

189,190 
123,134 

Vrankrijk 

Nicolaes  Federman ,  fijn  verrichtingen 
Nicolaes  de  J  Vitte 

\  Nicolaes  <vanYpereit 
I  Nicolaes  Zeno  fijn  vreemde  togt 

|  Nicves  eiland Nieuw  Amfterdam 

Nieuw  yjfndalufia  70.  verdeeling  in  vatte  kutt- 
en eilanden  548.  woefte  inwoonders:  zout- 

pannen:  fterkte  fan  Jago  549 
/NieuwBifcayen  119,207,229 
Nieuw  Engeland  121,122 
Nieuw  Galicien  210, 211.  haer  omtrek ,  gewehS 

lucht ,  grond  ,  wolven ,  mouftieken ,  zilver  en 
kooper-mijnen  en  zout  222.  vyge-boomen 
van  fefterley  flag  222,  223.  boom-gewafch 
223.  aerd-vruchten:haegdiflen224.  inwoon- 

ders 224,  225.  haer  drank  merkwaerdig: 
land- berber:  hoofd- ftad  225.  havenen  229 Nieuw  Granada  215,  90, 291, 292, 287 

,  Nieuw  Guinsa  ,  vreemde  inwoonders  110,577 
Nieuw  Leon  een  koningrijk :  in  hoc  veel  land- 

fchappen  verdeelt :  haer  vruchten  ,  viflchen, 
I      inwoonders  ,   kooptnanfehappen  ,  meiren, 
|      bergen ,  fteden  en  vlekken  278,279 
;  Nieuw  Mexico  215,  216,  217,218,219,220. 
Nieuw  Nederland  ,  haer  bepaeling  ,  by  wie 

ontdekt:  haer  ftad  Amfterdam:  water -val- 
len ,  gezonde  wateren  ,  vioed  en  zee-kuft 

123.    geboomt  ,  aerd  -  gewafch  ,  wijngaer- 
den  ,  wijn,   water  -  limoenen  ,  kalabaflên, 
tabak,  pepoenen,  tarwe,  Turkfcheboonen, 
erweten  ,  grond,  indigo,  garft  ,  bloemen, 
124    berg  kriftal ,  mofcovifch  glas ,  marmer,, 
goud  :  inwoonders  met  befchilderde  waepe- 
nen  en  licchaemen,fchilderyen,  vreemd  hair, 
wonderlijke  ziekten  der  paerden  en  koeyen, 
varkens,  fchaepen ,  harten ,  gevoogelt, leeu- 

wen ,  beiren  en  vreemde  beeften  125, 126. 
eelanden  ,  harten  126    muskus-katten  i26J 
127.  bevers  127  ,  128.   arenden  ,  fpechten, 
duiven  en  aerdig  vogeltje  128.   kalkoenen,, 
iwaenen,  ganfen  ,  vifch  in  ftroomen ,  meiren 
en  d'Oceaen  :  ratel-flang  :  geftalte  der  in- 

woonders: haer  fpijs  en  vreemde  zeden  129. 
kleding  130.  huifeni3o,i3i.  fterkten,  ver- 
huifing,  Veelheid  der  vrouwen  ,  houwelijken, 
echt-fcheiding ,  hoerery,  vreemd  vryen  en 
kinder-baeren  :  begraefenis  131.  rouw  over 
dooden:  toovenaers:  vierderley  hoofd-tae- 
len:  geld: vreemde bad-ftooven:  krijgs-orde 
en  wapenen  132.  fchrikkelijke  handel  metge- 

vangenen 132, 133.  wetten,dood-flag,  vreem- 
de verbinteniflen ,  raeds-vergaederingen  en 

gods-dienft :  duivel-dienft:  gevoelen  van  God, 
ichepping  en  de  zielen  133.    nieuwe  volk- 

planting na  Nieuw  Nederland.  134 
Nieuw  Spanje  ,   van  wie  alzoo  genaemt  83. 

haer  lengte ,  breedte ,  naeft-gelegene  volke- 
ren ,  vruchtbaerheid  230, 23 1,232.  haer  ver- 

deeling en  hoofd-ftad  232.   yzelijke  wreed- 
heid aldaer  gepleegt  in  den  gods-dienft  236. 

fteden  en  dorpen  236, 237.  wonderlijke  aerd- 
beeving  237, 238.  afgooden ,  priefters  en  non- 
ne-kloofters                             262,263,264 

Nieuw  Valladolid  ftedeken                   275, 276 
Nieuwe  weereld  by  de  oude  onbekend  j  doch 

vermoeden  datter  een  was  5, 6 
Nigua  een  fchaedelijk  fpringend  wormtje  15S 
Nixaga  een  vlek                                          274 Noach  heeft  America  bevolkt  37 
Nobete  een  dorp                                        249 

Gggg                    Kom-: 
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Kombre  de  Bios,  oorfprong  der  naem ,  befchry- 

vïng der  ftad  134,2.83 

Nonnen  zeer  vreemd  -262 

Noor-wegen  heeft  geen  inwoondersverfchaft  aen 
America  28,29,30,31 

Korenho  eiland  ,,^12'  421 
Korte  een  rievier :  zeer  beleefd  volk  aldaer    217 

.Nwww&e£tfhoedaenigeftad  29*30 

Koftra  Sennora  een  rievier  210 

KovaFrancia  door  wie  ontdekt:  haerinwoon- 

ders ,  der  zelve  zeden  omtrend  fpijs ,  kran- 

ken  ,  lijken  115.  wondere  proef  van  manhaf- 

tigheid :  gevoelen  van  God  en  de  zond-vloed : 
haertoovenaers:  fchijnen  kennis  der  Heilige 

Schrift  gehad  te  hebben:  haer  geloof  van  de 

fchepping,  onfterfelijkheidder  zielen  en  don- 
der:  wonderlijke  rotzen  116.  verdichtfelen 

van  een  boom  waffchende  ten  hemel:  gevan- 

genis der  zon:  dood-maelen  117.  verfcheide 
volkeren:haerfpraek,fpijsenhouwelijken  119 

Kuchtley  een  plant  I72 

Kueftra  Sennora  de  la  V'tttoria  260 
Kufflo  de  Chates  fijn  verrichtingen  3 55 

Kunne?  Cabeca  fijn  vreemd  wedervaeren  145, 
146 

Kunne?  Gufman  225.  fijn  merkwaerdige  togt 226,  227,228 

O. 

289 

75 

142 
1 

237 

136 

185 

252 

Ccama  ftedeken 

Qcampu*  bevrijd  de  Cafis 
Occam  rievier 
Oceaen  des  zelf  befchry  ving 
Ofof/«»eenvlekke 

'öcoughtanamins  een  zoort  van  kappers 
Oculiem  een  druiven- boom 
Ocumba  rievier 

Offer  van  kinderen  21,22.  van  menfchen  door 

wie  afgefchaft22.  verandert  in  een  wonder- 
lijk fpel  ibid.  menfchen-offerzeerjyzelijk  74, 266,335,346 

Oifeaux  eilandekens  H7 
Oke  afgod  -      *38 
Oki  beftierder  der  zee  en  tijden  1 1 6 

Olaimi  een  berg  gefchikt  ten  zonnen-dienft   174 
Olandm  fijn  yzelijke  wreedheid  335 
Olinda  hoofd-ftad  van  Pemambuco  387.  kloofter 

der  Jefuieten  zeer  prachtig  388.  de  ftad  word 

by  d'Hollandersingenoomen38^.  afgebroo- 
ken39o»4i7.  in  brand  gcftooken  424.  we 
derom  herbouwt  468 

Oliiner  Crom^tel  166 

Olivier  "Van  Koord,  fijn  togt  rondom  d'aerd- kloot 
104,105.  neemt  rijke  fchepen:  flaetdenMa- niliaenfchen  ammirael :  keert  na  Holland  106 

Oiota  merkwaerdige  fchoen  303 
Oktocara  Floridaenfch  veld-heer  99 
Omaguaza  een  groote  vlakte  571 
Ommegang  zeer  wonderlijk  263 

Ondergang  des  weerelds,  gevoelen  der  Mexi- caenen  hier  af  267 

Onweder  zeer  yzelijk  49.  noch  een  diergelijk 
87.  eenderde  146» 333 

Opaffem  vreemd  beeft  1 37'  l^9 
Opechancanoug  een  gevangen  koning  140 
Openeda  ftedeken  466, 467 

Orangkaen  een  opper-hoofd  in  't  Onbekende Zuid-land  579»  580 
0raw/eeenfterkte42l.  eiland  538 
Orcades  eilanden  ïoo 

Ordal  yzelijk  onderzoek  na  tovery  in  Nederland 120 

Y  Z  E    R. 
Orenoke  zoort  van  arenden  198 

Orinoque  rievier  540, 541 .  vloey  t  hoog ,  en  is  vol 
eilanden  542.  ontfangt  veel  rievieren  543 

Oriftan  ftedeken  166 

Ofcotarach  neemt  d'harfenen  uit  menfchen  hoof- den 116 
Ofiris  de  zonne  75'  57o 
Oforno  ftad  114 
Otabalo  een  geweft  292, 293 
Otomii  een  volk  251 
Otto  Keye  527 
Otumba  een  ftad  85 
Ouaieroua  een  boom  395 

Ouboutou,  hoedaenig  gezach-hebber  1 8 1 
Ouderdom  zeer  merkwaerdig  258 
Ouetacates  wreed  volk  381 

Oumekous  hoedaenige  zielen  1 80 

Ouragan  een  vreefelijke  wind  :  by  zondere  voor- tekenen van  de  zelve  1 90 
Outger  Minne  4X7 
Oven  Guyneib,vrecmd  bedrijf  van  zijn  zoonen  35 
Ozama  rievier                                            160 

P. 

Pablo  vruchtbaere  valleye  253 

Pacaritambo ,  een  verfierthol  298 

Pachacama  valleye  3  39.  wonderlijke  afgoden- tempel v  307 
Pachamaca  een  afgod  91 
Pachacuto  een  Inga  299  356 

Pachayacbaci  Schepper  van  hemel  en  aerdc  302. 
wonderlijke  afgod  34^ 

Pachuca  zilver-mijnen  234, 
Pacoeira  een  plant  ;  394 

Pacos  226,  227.  wonderlijk  geoftert  308 

Pacra  een  woeft koning,  door  Spaenfche hon- den verfcheurt  67 

Padden  zeer  vreemd  253.  uit 't  water  gegroeyt 70  wonderlijk  274, 
Padde-vifch  137 

Padilha  hopman  41* 

Paerden,haergebru,ikinTattaryen  41 

Paerden  eiland  merkwaerdige  voorval  alhier  1 14 

Paes  de  Torres ,  fijn  verrichting  op  het  Onbeken- de Zuid- land  37»  38 

Palma  ftedeken  292 
Palmat  rievier  250 
Paicanos  landfehap  355 

Palmares  twee  dorpen  499'  5°° 
Palm-boomen  tweederley  382, 198 

Palpat  landfehap  329 
Pamaunke  een  rievier  *  3  5 

Pampelona  29° 

Pamphilus  Karvaez,  fijn  ongelukige  togt  763 

77,144,145,146 
Panama,  befchryving  der  ftad  281,282,283 
Panuca  landfehap  1 5 1>  25° 
Panucus  een  verwoefte  ftad  84 

Panthers,  merk  waerdigejagt  met  de  zelve    13 

Papa  een  vervloekte  priefter  236 
Papa*  vreemde  wortel  3°6>  3*7 

Papaye  boom  zeer  vreemd  186 

Papegaeye-vangft  wonderlijk  71  >  2l7 

Paquipe  een  meir  142 

Paracouffis  een  koning ,  fijn  merkwaerdige  lilt 

174 

Paragoana  
landfehap 

Paraguaye  
rievier 

Paraibes  volk  379 

Parana  rievier 
Parcos  rievier 

Paremtyeboomen 

553 

556 

380 

556 

342 

188 Pariif 



Blad- 
Paria  een  Iandfchap  349.  haer  inwoonders  57. 

haer  vreemde  zeden  57, 58.  huifen ,  trouwen, 
rijkdom  ,  begraefenis ,  genees-middelen  58, 

540 

Parayba 
 
landvoog

dyfehap 
 
en  ftadinBr

afil39i.
 

befchryvi
ng  

der  ftad  424,425.
  

aenflag  op  de 

zelve 425, 426, 442, 443.  haer  fterkten 
 Anto- 

nio  en  Margaret
a  

443.  veroovert
  
449,450.

 

vruchten 
 
,  gediert  en  huifen  aldaer  550,445.

 

fchrift  rondom  verft
rooyc

  

451,452 

Parilla  ftedeken  33Ó 
Parime  groot  meir  /  539 
ParinacocbaeenwoeR'ijnc  347 Paripe  een  ftad  385 
PtfW/wmz  een  fterkte 4 56, 457.  rievier         458 
P^n^flaetdeSpanjaerden  71 
Parlemoer-oefterszeer  wonderlijk  194 
Parmongavalleyeenüot  337 
Parquet  verwekt  fwaere  oorlog  196, 197 
Paru  vreemde  vifch  379 
Paffao een  uithoek  335 
Pafcamayo  ftedeken  336 
Pajfaguates  hoedaenig  volk  2 16 
Pajlo  ftedeken  294,320 
Pafyra  wonderlijke  berg  452 
Pathamama  godinne  306 
P^tara6«ej/e.fgefchiktvolk  216 
P<zta&:«  hoedaenige  wortelen  166 
Patorpïomek  halve  zilver-mij  n  140 
Pavaofa  een  ftad,  ingenoomen  492,493,494, 499 

PWo  een  vlek  377 
Paulus  Acunhiu  49 
Paulo  Inga  3^ 
Pa*toary  hoedaenige  liedekens  564,  $6$ Panvtuxunt een  rievier  135 
Pateen  ftad  beftormt  329.  verwoeft  330 
Paz  ftedeken  347» 349 
Peerl-oefters52,6i.  peerl-vangft  merkwaerdig 

67»  548.  fchoone  peei  1  70 
Pennobfcot  Iandfchap  122. 
Pelikaenen  544,545 
Periquete  een  koning  71 
Pernambuco  337, 390 

Pm'co  Iandfchap  329 Petatlan  rievier  228 
Perfiaenen,  haer  drievoudige  feeften  aen  de  zon, 

en  waerom  305.  haeroorloogen  27 
Perua  een  vreemd  bondelken  311,312 
Peruaenen  hebben  geen  letters :  bewaeren  de  ge- 

heugenisby  liedekens  34.  haer  vertelling  van 
eenvereeuwde  zee-togti3.  gevoelen  van  de 
zond- vloed  15.  zijn  niet  herkomftig  uit  Chi- 
na  33^34 

Pm/ de  benaeming  verfcheidentlijk  genoomen: 
lengte,  verdeeling,  wonderlijke  eigenfehap- 
pen,  bergen,dieren  295.  vruchtbaere  valleyen, 
veelerley  vruchten  296.  merkwaerdige  fchae- 
pen297.  gewaed  der  invvoonders  297,298. 
reufen  oorfprong  van  Peru :  eerfte  koning,  en 
verfcheide  gedachten  :  tweede  koning  298. 
vordere  koninglijke  ftam-huifen  :  derde  en  i 
vierde  koning  299.  vijfde ,  fefte  en  zevende 
koning 300.  Peru  word  vierzints  verdeelt  301.  1 
gebouwen  alhier  wonderlijk  :  als  ook  brug- 

gen,fchatting, orde  op  d' armen,  ftijl  van  le- 
ven ,  dragten  ren-booden  202.  huifen ,  fpijs, 

wapenen,begraeving  3o3.afgoodery  303,304. 
eert;denzon,  en  waerom  305,306.  donder, 
aerde, regen-boog,  fterren,  ftroomen, ber- 

gen ,  kruiden  en  wortelen  voor  Goden  ge- 
houden 306.  beelden  hoedaenig  :  tempels, 

priefters  en  kloppen  307.  vreemde  offerhan- 
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den  en  waffchingen  :  kindermoord  308.  of- 
fer van  zoonen  308,  309,  een  fchaduw  van 

'tavondmaeldes  Heilands  309,  310.  biegt zeer  merkwaerdig:  tovenaers,  vvaerzeggers  en 
feeften  310.  inwying  der  jonge  Inga  310,311. 
merkwaerdige  feeften  311,  312.  voorfpoo- 
ken  van  deover-heerlching  des  rijx  door  de 
Spanjaerden  313.  Peru  van  wie  ontdekt 
is  313  ,314.  Peruaenen  weeren  zich  manne- 

lijk 317.  beftierd  by  onderkooningen  325. 
haer  valleyen  335 ,  336,  337 ,338, 339 » 34°- 
ichoone  vrouwen  ;  verfcheide  landfchap- 
pen  341.  havenen  347.  hoe  beftiert  word, 
en  by  wat  volkeren  bewoont  356.  monniken 
derwaerds  over  -  gefcheept  357.  verdichte wonderen  aldaer  357,  ̂ g 

Peter  jlcunha  d'Andrada  422  ,  437 Peter  Adriaenfzoon  Ita ,  fijn  verrichting 41 3,414 
isingrootgevaer4i8.  keert  na  Holland  419 

Peter  Ahumada,  fijn  togt  na  Florida  148 
Peter  Arias,  fijn  merkwaerdige  togt      65,68, 72 

wonderlijke  ftrijd  met  de  baviaenen       '     84 
Peter  Albuquerque  a-i  3 
Peter  Alfonfm  Himiofa,  fijn  verrichtingen     322 
Peter  Alfonfm  Nigmt* ,  fijn  tpgt  292.   ftrijd  met 

de  Canibales  54.  word  gevangenen  fijn  fchat 
prijs  verklaert  ,.  55 

Peter  Afoares ,  fijn  verrichtingen   431,432,332, 

D        „,         ,  337.380,273 Peter  APoaradus  89, 90 
Peter  Atifitres,  fijn  vreemde  togt  346 
Peter  del  Bara  314 
Peter  Biart  Jefuiét  120,121 
Peter  du  Bre,  een  jonge  wonderlijk  bewaert  1 48 Peter Qapalis  ontdekt  Braïil  358, 359 
Peter C 'afar de ■Mene fes  492.  gevangen  500 Peter  de  Candia,  fijnongemeineftoutigheid  314 
Peter  Carpentier  256 
Peter  Corera  de  Gama  491 Peter  Fernandes  de  Quio  577 
Peter  Fernandes  de  Serpa  541 
Peter  Femando  de  Velafco  fcheid  quikzilver  van Vermilioen  350 
Veter  Gafca  fijn  brief  aen  Pizarrus  321.    merk- 

waerdige beraedilaegingen  tegen  hem  322. 
trekt  tegen  Pizarrus  323.  fijn  krijgs-lift  324. 
.overwind  Pizarrus  324.    is  zeer  verlegen  325 

Veter  de  Heredia  286 
Peter  Melandes  woed  tegen  de  Franfchen  99,15-2 

177-   fijn  doortraptheid  95.  wreedheid  tegen 

96 

317 

441 

491 541 

319 

97 

572 >573> 575 

490 

317)3^4 

283 

451 

108 

de  Peruaenen 
Peter  de  Lerma 

Peter  Mende?  de  Gdïea 
Peter  Mortbaemer 
Peter  de  Orfua 
Peter  Puelles 

Peter  fycher  predikant 
Peter  Sarmiento ,  fij  n  togt 
Peter  Vifl  een  Neger 
Peter  Valdii'ia 
Peter  Umbria 

Petiguareseen  volk 
Peyta  een  ftedeken ,  word  verbrand 

Phoeniciers  hoedaenig  volk  15,16.  van  wie  her- 
komftig 25, 26 

PhilibertduBuJJon  433)434 

Philips  Amadas'üjn  merkwaerdige  togt  141 ,  142 Philips  Clut>erius  wederleid  371 
Philips  Corguileray  378 
Philippibilbo  een  goddeloofe  tolk  315 
Philips  Seroosherke  417 
Philips-fiad  door  honger  verlaeten  105 
Pieter  Vuinharder  513 

Gggg  2  Pie- 
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Pieter  Hein  fijn  helden-daeden  1 56, 401402,409, 

410,411,4.12.   neemt  de  zilver- vloot  414, 415 
Piais  toovenaers  179 

Piaftla  landfchap  226 
Pico  koftelijk  paleis  342 
Pillotoa*  wonderlijke  tovenaers  116 
Pincos  landfchap  341 

P/w^wx-eilanden  108 
Pingyns  hoedaenig  gevoogelt  104 
Pinos  een  uithoek  [210, 274, 284 
Pintados  wonderlijk  volk  208 
Pirabeben  vliegende  viffchen  227 
Piracoaba  wonderlijke  vifch  227 
Piratiapua.  vreemde  vifch  379 

Pmz«£e.rhoedaenigefchepen  180 
Pifcadores  een  inwijk  II2 
Piftacie-nootjens  190 
Pitanga  rievier  381 
Plata  vermaerd  eiland  331 
Plejfis  een  Franfch  heer  193 
Pleymouth  een  vlek  1220 
Pliniw  wederleid  127 
Poala  een  vlek  217 
Pocchorofa  Americaenfch  koning  68 
Pocone  een  wortel  137 
Poel  zeer  vreemd  186 

Pooneno  een  koning  142 

Point  Comfort  een  volk-planting  der  Engel  fche 
141 

Pontenchia?numpracht\ge  ftad  74  wordingenoo- 
men  77 

Popayan landfchap  ,  haerbefchryving  292,293, 294,295 

Popocatepeque  een  yzelijke  berg  79 
Pokken,  by  welk  volk  zeer  gemein  326 
Porceleinen  zoort  van  kinkhoorens  194 
Porco  zilver-mijn  349 
Pories  vreedzaem  volk  369 

Porto  Cal<vo  453.    den  Hollanders  ontweldigt 
454> 455 

Porto  Rico  ftad  en  eiland  ,  lucht ,  groote,  in  woon- 
ders ,  haer  oorloogen  tegen  de  Canibalen, 

't  ftedeken  Cayoarra  167, 168, 169. 170.  word 
beftormt  406, 407 

Port   Rgyael  een  fterkte    120.  word   geflecht 
121 

Porto  Seguro  landfchap  in  Brafil  en  Had  380, 
381.     vreemde  beeften  aldaer  381,382 

Potofi  349.  haer  koude  gelegendheid  en  over- 
vloed van  leeftogt  350.  gedaente  des  bergs, 

water-moolens  en  ftad  3  52.  zilver,  hoe  aldaer 

ontdektis352,353.  vier  zilver-aderen,  hoe- 
daenig: een  fpook  in  de  mijnen  ;  hoe  veel 

zilversweekelijk  levert  353 
Pourake  wonderlijke  vifch  396 
Powbatan  een  landfchap  en  ftroom  135 
Poyuca  rievier  443 
Po^-o  landfchap  293 
Pucara  een  oude  fterkte  298,342.  ftad         348 
Pucbuca  ftedeken  250 
Puebla  de  los  Angelos  ftad  251 
Puerto  de  los  Marqt/es  247 

Puente  de  Aguilzr  een  rijs-hoofd  167.  eiland  vol 
zilveren  goud:  heeft  veel  rievieren,  zuiker- 
moolens  ,geboomt  van  geneefende  kracht,  als 
ook  wonderbaer  vergiftig  168.  vreemd  kruid 

en  boom guaiabai ,  die  't  eiland  afloopt;  't  beeft 
iavam  169.  en  opajjum  169,170 

Puerto  del  Principe  ftedeken  154 
Puerto  Viejo  298 , 3  28,  3  3 1 
Puna eiland,  haerinwoonders         89,331,332 
Punchao  een  koftelijk  beeld  304 

Puquio  fontein  296 
Pururancas  wonderlijke  fteenen  299 

CL 

Quaimarotte  rievier  276 

jQuaque  gebergt  331 
Quarequan  uitgemoord  66 
Quatrobarrios  een  v  lek  226 
Quautitlan  een  rievier  234 

^««x/W/i  merkwaerdigefteen  236 
Quaxutatlan  een  landfchap  24  3 

Quelenes  een  volk  269, 271.  landfchap  271 
Queretaro  een  dorp  237 

Quefitangal  vermaerd  veldheer  78 
Quefzaakoalt ,  wonderlijke  afgod  222, 245-  on- 

gemeinafgrijfelijkfeeft  266 
Quetzen  van  zich  zelf  zeer  wonderlijk  236 
Quibey  een  doodel  ijk  kruid  169 

Quicuxtemoc  een  Mexicoos  veld-heer  246 
Quik-zilver mijnen  350.  gebruik omtrend zilver en  wonderlijke aerd  35* 

Quilacoya  goud-  mijnen  568 
Quilca,  rievier  34° 

Quillota  goud  mijnen  568 
Quimba  vrucht  327 
Quimboya  landfchap  293 
Quincia-maliheilzaem  kruid  $66 

^//'«whoedaenigepriefters  77 
Quinibequi  een  rievier  119 
Quinola  een  dorp  226 

Quipocamayos  wonderbaerlijke  reken  -  meefters 

301,302 
Quipos  zeer  merkwaerdige  fnoeren  356 
Quirandies  wreed  volk  556 

Quifpichance  een  paleis  347 
Quitlavacct  237 

Quito  ftedeken  296.  word  ingenoomen  345.  een 

koningrijk  300,  320,  321.  befchryving  des 
zelven326,327.  zinkingen,  pokken,  vruch- 

ten, vifch,  herbergen, kleding,  inwoonders, 

fteeden  ,  vreemde  brug,  paleis  326.  hoofd- 
ftad326,  327  uitgemoord  334.  tempels  335 

Qutvera  landfchap  209, 214 
Quiximies  rievieren  33  r 

Quixos  landfchap  en  vruchten  aldaer  330.  hoofd- 
ftad,  ftedekéns33i.  inwoonders  332 

Qui^qtnz  veld  heer  van  Attabaliba  ,  trekt  tegen 

de  Spanjaerden  93.  fijn  vordere  verrichting 

300,316 R. 

T{acaxipe  Velixtli  een  afgrijfelijk  feeft  248 
Radijs  ongemeen  groot  296 
Raevens zeer  wonderlijk  118 

Hglph  Lane  brengt  d'eerfte  tabak  in  Engeland 
134,136,139 Ramada  ftedeken  289 

Rambos  wonderlijke  viflchen    ■  19? 
Rang-appelen  zeer  vreemd  198, 330, 331 

Hgngheria  dorp  van  peerl-vangft  289 
Raonak  een  eiland  :  de  volk-planting  aldaer  is 

nooit  te  voorfchijn  gekomen  142, 143 

Rafllly,  fijn  verrichting  399 
Ratel-flangzeervreefelijk  129 

Ratten  tot  cieraed  aen  d'ooren  vaft-gemaeke 
137.  veroorzaeken  hongers-nood  171.    hoe 
in  Peru  zijn  gekomen  316.  gemuskerde  rat- ten 199 

Ravardiere  fijn  verrichting                            399 

Raudaltt  water-  ftortingen                              278 
Ravetten  fchaedelijke  wormen                    1 90 

Ray~ 



3i6 

335  I 

379' 328; 

142- ; 

573 > 577 
171 1 
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Raymond  Breton  193 
Realiiaé  en  fterkte  270, 271 ,390, 558, 434,452, 

belegert  en  over- gegeven  453.    geflechc  454 
Reakio  een  vlek  278 
Rebellino,  fijn  verrichtingen  452,461,463,46+ 
Reciffo  389  ,  390.  vinnig  beftormt  444.  is  in  \ 

groot gevaer  456 ,  457.  fchrikkelijk  verraed 

op  't  zelve  508,509.  hongersnood  aldaer  512. 
oneenigheid  513.  hooge  raed  ,  haer  plak- 
fchriften  515,  516.  fterfte  516.  foldaeten 
verloopen  519.  word  aen  de  Portugeefen 
overgegeven  526  ,  527.  voorwaerden  op 
welke  528, 529 

Redonda  een  eiland  189 
Reekenen  in  Peru  zeer  wonderlijk  356 
Regen  zeer  merkwaerdig  260,271 
Renatm  Laudonier  fijn  togt  na  Nova  Francia: 

word  gevangen  98.     naFlorida        148,151 
Refling-i  Üerkte  449*45° 
Reuien  in  America  37.     een   buiten  gemein 

groot75,7Ö.    in  Peru  13.     vreemde  voorval 
met  reufen  en  reusinnen  60,  61 
vertelling  van  de  zelve 

los  Reyes  ,  ziet  Lima 
Rgyos  Magos  een  vlek 
Rhiobarnba  vlek 

RtcbardGreenville ,  fijn  togt 
Rkbard  Hawkins ,  fijn  togt 
RichardMour,  fijn  verrichting 
Rienicr  Pieterfzoon ,  fijn  merkwaerdige  daed  416, 

427 
Rievierongemeinkrom  274 
Riffaitt  Franfch  hopman  399 
Rinconada  een  herberg  254 
R incons  vvreedemenfchen  294 
Ry  Grande ,  ziet  Magdalena. 
i^Jtfwe/Volandvoogdyfchapin.Brayjy  377>378 
Rio  de  la  Plata  landfchap  en  rievier:  haer  be- 

paehng  ,  vruchten  ,  driederley  harten  ,  yze- 
Iijke  meerkatten  ,  wilde  dieren  ,  chameleons 

en  allerley  berg-mijnen  555.  mond  der  rie- 
vier Plata :  eilanden  binnen  de  mond  :  ver-  ] 

fcheide  inwoonders  556  557.  hoofd  ftad, 
ftedekens,  gebergt  ,  eilanden  en  ftroomen 

558 

RobertBudley  544^545 

Robert  Co?ntaus  fijn  gevoelen  van  d'herkomft  der 
Americaenen  word  wederleid  15,16,17 

Roccas  eilandekens  415 
Rocou  een  verve  178,181.  groeytaen  een  boom    San  Jago een  ftad  273>287,33i 

192!  Sanjorüde  Picbo-,  van  wiebevolkt  3 
Santa  Maria  de  Comoyagua  276 
Santa  Martha  befchryving  des  Iandfchaps287. 

fchoone  haven  288.  hoord-ftad  en  vordere 
ftedekens  289 

San  Pedro  ftad  275, 276 

87  )  San  Steven  een  ftedeken  84 
485     Saona  een  eilandeken  uitgemoort  164. 

Santantanbeig  510.513,514,515 
SapoYicca  wonderlijke  offerhande  308 
&7/^e«hoedaenigepap  129 
Sardinai  een  haven  210, 21 1 

Safquefahanok  een  landfchap:  zeden  der  inwoon- 
ders, dorpen  zeer  wonderlijk  135*136 

Saffafrat  een  boom  200 
Saturiona  een  koning  98.  zeer  oud  151,177 
Satwnw  offert  fijn  eigen  zoon  21 

Schaep  fchipper  ,  fijn  held-daedig  zee-gevechc 

471 

Schaepen  zeer  vreemd  107.  groot  215.  weelig 
voort-geteelt  238 

Scieqvia ,  hoedaenigefekte  33 
Schat  zeer  wonderlijk  ontdekt  321 

W    Y   Z   E   R. 

RoffeUan  Franfch  bevelhebber  197 
Roffey  Franfch  hopman  203 
Rots  ongemein  wonderlijk  296 
Roxo  een  uithoek  2c  6 
RubelPetracor ,  geeft  zich  uit  voor  een  tovenaer 

98 

Rudolph  Baron ,  fijn  merkwaerdige  togten5oi, 
502,  503.     verwoeft  groot  Palmares   504, 

5ï6 

Ruminag
m  

overfte  van  Attabali
ba  

91.  fijn  ver- 

foeielijk
e  

wreedhei
d  

93.  merkwaer
dige  

ver- 
richtingen 316,33

2 

Saba  dor  eiland  185 
Sable  ellendig  eiland  36.  de  Portugeefen  bren- 

gen hier  koeyen  en  verkens  117 
Sacatecas  rijke  zilver-mijnen  250,251 
Sacfabuana  valleye  300 
Sacrificie  eiland                      .  73,74,252,253 

wondere  j  Sagdahocb  een  rievier  122 

298  ]  Sagipa  een  cacique'  290 Sal  vreemde  beek  566 
Salamanca  een  ftad  260 
Salomons  eilanden  577 
Salvador  vruchtbaer  geweft  en  fchoone  ftad 

-74 

Salvador  
Correo  

de  Bonavides  
Portugeefch  

am- mirael  510 
Salvador  hoofdftad  384.  word  ingenoomen  401, 

402.  befchryving  der  ftad  403  ,  404.   fchan- 
dig   over  gegeven  405.    van  wie  gebouwt 

360 

Salvago 
 
ei
la
nd
  

392 
Salvador  Pigniero  flot-voogd  436, 437 
Samana  eenfandfchap  158 

Samogithen  eeren  d'haegdiffen  226 
Samuel  Purchat  wegens  Americaes  bevolking 
wederleid  11,12 

Sa  muelL  ucaf^oon  417 
SanSios  ftad  377 
SandovaWts  vermoordde  menfch-eters  85 
Santa  Crv^-,  een  ftedeken  verwoeft  284,354, 

Santa  Crux  de  Mopox  287 

Santa  Fe  ftedeken  280.  een  ander  even  eens  ge  - 
naemt  290,291,556 

Sanhikans  hoedaenig  volk  123 

Rgcque  de  Barros ,  fijn  verrichtingen        432,433 
laRoche,  fijn  togt  36 
Roderik  de  Baflidat  vermoord  287 
Roderik  Colmenayes ,  fijn .  merkwaerdige  verrich- 

tingen 64,65 
Roderik  Contrerai 

Roderik  hobo  Portugeefche  ammirael 
Roderik  Talerw  76 
Rodrigo  de  Mendoza  248.  levert  een  bloedige 

zee-flag  aen  Spilbergen  107.  zinkt  108 
Rodrigo  de  Orgonnesv eld-heer  317 
Rodrigo  del  Rh>  2:9  j 
Rodrigo  Sala^ar  3 1 8 
Rodrigo  de  Tores ,  fijn  merkwaerdige  vond  351 
Roggen  zeer  wonderlijk  en  verfcheiden  391,392 
Roldanm  Ximenes  woed  op  Hifpaniola  51 
Romainen  waerom  niet  gezocht  hebben  na  A- 
merica  7,8 

Roomfche  geloof  waerom  zoo  licht  by  deMexi- 
caenersisaengenoomen  262,263 

Rpque  eiland  347 
Roquetten  een  zoort  van  haegediflen  191 

Gggg 

Sche- 
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Schepen  en  deelen  der  zelve  van  wie  gevonden  7 
Scheep-vaert  der  ouden  hoedaenig  ibid. 
Scheur-buik ,  wanneer  eerftmael  is  bekent  ge- 

worden 120 

Schild-padden,  vvaerom  niet  gegeten  179.  be- 
fchreeven  419 

Schoonenburg  ziet  Waker  Schoonenburg. 
Schoonheid  van  een  dochter  merkwaerdig  ver- 
fchoont  5r3 

Schutte  fijn  verrichtingen                               389 
Scor^onera  een  wortel                                     289 
Sebafiiaen  een  ftad  378.   eiland  104,  377-   een 

dorp  226.    een  andere  ftad,  word  verlaeteu 

284 

Sebafiiaen  
de  Beualcazar 

,  fijn  merkwaerdige  

togt 290,292,293 

Sebafiiaen  Gabotm  ontdekt  Florida  97, 1 1 5 ,  149, 

555.556 
Seabjliaen  de  la  Plata  ftedeken  294 
Sebafiiaen  T^amirez  de  Fuenleal        23  5, 25 1 ,  252 
Sebafiiaen  de  Sotito^  lïjnverraed  454,455 
Sebafiiaen Vinhei o  Coelho  441 
Secotan  een  landfchap  142 
Seekanauk  een  wonderlijke  vifch  143 
Segura  een  ftad  253 
Selay  een  rievier  177 

Seregippa  ftedeken  verwoeft  470 
SeregippodelBgy  ftedeken        390,491,499,506 

Serinhain rievier 455.  fterkte  460, 361.  ïngenoo- 
men  5IQ 

Senania  gebergt  295,296,558 
Seryïlac  Franfche  graef  1 99 
ServacsCarpentier,  fijn  verrichtingen  433>434' 

435.  verovert  NoftraSennora  de  Conception 
436.  vorderedaeden 437, 438,439,440,442, 

443,  445 ,  449  ,  450 ,  465.   keert  na  Holland 
479 

Serena  ftad  567 
Senjilla  een  ftedeken  166 

Seyo  een  landfchap  210 
Shebaios  voXk  539 

Siara  een  fterkte  overvallen  504.  befchryving 
der  fterkte  ,  landeryen  en  inwoonders  470, 

471.  worduit-gemoord  216 
Sibolla  een  landfchap  90 
Sierra  Leona  een  berg  zeer  vreefelijk  17 
Sigifmond  Schuppe  fijn  verrichtingen  433  ,434, 

435.  verovert  Conception  436.  vordere  dae- 
den  437,  438, 439,440,442, 443, 444, 449, 

450, 454,  455'  456, 460,461, 462, 466, 470. 
beftormtSchuppen-ftad5i2.  valtop  Taperi- 
ca,  alwaer  groote  moord  verricht  517, 518, 

519,520,521.  verlaet  Taperica  523.  word 
jammerlijk  geflaegen  524.  gevangen  in  den 

Haeg  525.  fijn  verhael  wegens  deBrafilfche 
toeftand  526,  527.  rechters  gekooren  over 
fijn  zaek  527, 528.  fijn  verantwoording  528 

Silver-mijnenin  America  hoedaenig  11 
Simon  Jlcafova ,  fijn  ongelukkige  togt        573 
Simon  Alvares  de  la  Benho  500 
Simon  de  C ordes  fijn  togt  103, 104, 1 60, 574 
Situa  vreemd  feeft  312 

'  Sincuchimalar  landfchap  78, 246 
Slaeven  zeer  merkwaerdig  7 1 

Slangen  op  Tabago  200.  zeer  vreemde  vertoo- 
ningen met  de  zelve:  gods-dienftig  aengebe- 

den  226.  zeer  vergiftig  269.  gebraeden  en 

gegeeten  47,59.  aen  d'ooren  gehangen  137. zeer  wonderlijk  i54 
Slekken  zeer  merkwaerdig  195,196 

Smient  vernielt  een  Portugeefche  vloot  440*  441 
Socabonen  wonderlijke  graften  353 

Socomufco  landfchap  271 

Sombrero  eiland :  vreemde  vogels  aldaer  184.   als 

ook  gefchilderde  krabben ,  en  der  zelve  won- 
derlijke aerd  185 

Somovia  landfchap  151 
Sorai  landfchap                                                342 
Sotavendo  eilanden                                        544 

Sotto  Major ,  volk-planting  op  Porto  Rico        167 
Spanjaerd ,  fijn  vreemd  weder-vaeren            134 
Spanjaerden ,  waerom  Viracochasgenaemt  300. 

konnen  voor 's  Heilands  geboorte  na  America gezeik  zijn ,  en  waerom  35 
Spechten  zeer  vreemd                                  28 

Spiegel-gevecht                                          241 
Spierings-baey                                                 108 
Spiritu  Santo  ftedeken  411.  landvoogdyfchap  in 

Brafil                                                        378 
Stachowwers  verrichtingen            448, 449>  462i 

Staeten-baey                                                    122 
Staeten-  eiland                                                 575 
Staeten-land                                                    109 
Stein-Callenfds  fijn  verrichtingen  389, 390, 391 . 

ziet  Hartman  Godefrid  Stein-Callenfels. 

Steenen  aengebeeden  306, 307.  vol  goude  ade- 
ren 331.  Steen  wonderbaerlijk  274 

Sterren  aengebeeden  en  hoe  3°6 
Steven  van  een  fchip  gedenkwaerdig  2 
Storax-hout  153 

Stormen  op  gezette  tijd  272,273 
Straet  Ie  Maire  I09>575 

Stuk  gefchut  van  goud  gegooten  85 
Succanga  merkwaerdige  pylaeren  356 

Suchimilcos  een  der  fes  geflachten  van  de  ver- 
maerde  Navatlacas  219,240,241 

Suere  fij  n  vreemde  manier  van  eeten  87 
Suip-peereboom  197,198 

Swaluwen  op  d'Americaenfche  eilanden        188 

Tabac,  hoe  op  Tabago  wafcht  200 
Tabagoeihnd  414,545,199,200201 

Tabafco  koningrijk  73.  vreemde  zeden  aldaer 
74.  befchryving  260,261,262 

Xabuya  een  magtig  volk  366 
Tacatacouru  een  rievier  148 

Tacunga  een  landfchap  van  een  geborften3i3. 
een  paleis  328 

Tadoujfak  een  haven  118 
Taelganfch  wonderlijk  178 

Taelen  hebben  zomtijds  door  toeval  groote  ge- 

meinfchap  met  malkander :  als  de  Hebreeuw- 
fche  met  de  Griexe  enLatijnfche  23.  Duit- 
fche  en  Griexe  met  de  Latijnfche  23,24.  La- 
tijnfche  met  de  Duitfchei&d.  Griexe  en  Per- 
fiaenfche  met  de  Duitfche  24 

Tagare^  een  volk  uitgemoord  550 
Taguamacis  een  volk  355 

Tajoques  vergiftige  mieren  291 
Talivera  ftad  571 

Taliffe  een  ftad  147 
Ta/ibon  hopman  463 

Tamalameque  een  ftedeken,  haer  goddeloofe  in- woonders 289 

Tamandere  haven '                                   ^U-,^IZ 

Tamandua  vyand  der  mieren :  word  onderfchei- 
den  in guacu  en  miri:  beider  wonderlijke  aerd 

362 

Tambaria 
 
rie

vie
r  

384 

Tambopalla  een  rievier  347' 354 

Tamebamba  een  Peruaenfche  ftamme  300 

Tamoyes  een  volk :  vreemde  gefchiedenis  aldaer 

370 

Tamos  een  kon
ing

rij
k  

218 

Tam- 
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Tampe?  een  ftad  89 
Tampice  ftedeken  .  250 
Tanaconas  flaeven  317 
Tanto  een  duivel  40»  122 
Taovafcaron  een  afgod  1 1 6 
Taperica  een  eiland  384 
Tapejiepe  een  flot  384.  rievier  41 1 
Tapt/erica  verlaeten  vlek  463 
Tapilpiorieen  volk  496 
Tapotingas  worden  genaemt  de  dienaers  der 
Weft-IndifcheMaetfchappy  423 

Taprobane,  hoedanig  eiland  13 
Tapüerete  vreemd  beeft  382 
Tapuyers  haer  vreemd  zuipen  365.  en  danfen 

365*  366.  vreemde  werp-pijlen  en  trompet- 
ten 366.  worden  ■  verdeelt  in  fes  en  feventig 

volkeren:  beftiervan  haer  koning:  vreemde 
togten  ,  wooningen  ,  oefening  ,  vryaedje 
371,372.  uit-houwelijken:  doorbooren  van 
ooren  en  lippen  :  kraem-vrouwen:  ftraf  te- 

gen overfpel :  geneezing  van  ziekten  372.  le- 
ven zonder  gods-dienft  ibid.  vreemd  fpiegel- 

gevecht  3  72, 373.  vreemde  zeden :  eeten  haer 
afgeftorvene  vrienden:  erkennen  een  tvvee- 
derhande  God  ,  zonder  dienft  te  doen  ibid. 

voorzeggen  toekomftige  dingen  373,334.  roe- 
pen den  duivel  zeer  merkwaerdig  373,  375. 

voorzeggen  wonderlijk  375, 376  haer  konin- 
gen 376, 423.  verbond  met  de  Weft-  Indifche 

Maetfchappy  423,  424,  442.  manier  van  le- 
ven :  verfcheide  zoorten  447.  haer  wreedheid 

451.  wonderlijk  flag  van  Tapuyers4Ó7.  ko- 
men den  Nederlanders  te  hulp  488.  haer  om- 

megang met  den  duivel :  fn  yden  der  kinderen: 
vreemd  trouwen  501.  haer  drinken :  wonder- 

lijke handel  der  priefters  502.  kamp- vechters : 
eeten  de  lij  ken:  inhulding  der  keningen  :  ge- 

voelen van  de  zielen  503.  haer  wreedheid  5 10. 

waerom  van  d' Hollanders  af-vallen  515,516 
Taracura  een  koning  71 
Tarapaia  een  merkwaerdige  zilver-mijn        352 
Tarquinius  Prifcus  307 
Tafcalteca  ftrijdbaer  landfehap  ,  en  prachtige 

'ftad  78, 246 Tafcalufa  een  reus  147 
Tatai-iba  wonderlijke  boom  363 
Tatarrax  een  arm  koning  214 
Tatixa  een  vlek ,  vermaerd  door  een  wondere 
fontein  271 

Tatona  Manfa  rievier  43  8 
T#tt£j-;yehaerbefchrijving:  of  de  Tattars  over- 

blijffelszijn  der  tien  Ifraè'litifcheftammen  38. zy grenzen aen  America:  en  zijn  verdeelt  in 
verfcheide  volkeren  39.  komen  in  geftalte  en 
zeden  over  een  met  de  Noorder-  Americaenen 

40.  gaen  behendig  om  met  paerden  41 
Tattarifche  fteden  zijn  doorgaens  zeer  groot 

39 

Tatou  wonderlijk  beeft 
Taumalis  hoedaenige  fpijs 
Taurapafa  een  eiland 
Taxamalca  Peruaenfche  ftad 

ingenoomen  95 
Teca  vreemd  gewafch  559 
Tecpatlan  een  dorp  27 1 
Teculhuacan  vreemd  volk  22o 

Tegen-voetelingen, 't  gevoelen  hier  af  der  oude 
6 

Teguamepek  ftad  243 
Teltlabin  een  koning,  fijn  ftaetfie  en  merkwaerdi- 
ge 1'ft  175>176 

Tempel  binnen  Tenuftitan  merkwaerdig  81.   in 
Peru  zeer  koftel  ij  k  89 

170 
180 

i34 

ftormender-hand 

Tendbuc  d'uiterfte  hoek  van  Tattarye ,  waerorrë 
zoo  genaemt  42 

Tenuflitan  koninglijke  hoofd-ftad  befchreven  81 
82.  ziet  Mexico. 

Tepanecas  een  der  fes  gedachten  van  de  Haïat- 
lacas  219,220.  haer  verrichtingen    239,439 

Tepexco een  dorp  237 
Tepique  landfehap  225 
Tefcuco  voorftad  van  Mexico  233, 241 
Term  Firma  landfehap  281,  282,283,284,285, 

286,287,288,289 

Terra  del  Fitogo  111,112 
Tetonteac  een  landfehap  215 
Teuthlacokaugui  vreefelijke  flang  269, 270 
Te^catlipuca  merkwaerdige  afgod  221, 222,  265 

266, 243 

Tezcuco  een  ftad  237,245 
Tezcuco  een  land-voogd ,  fijn  merkwaerdige  re- 

den tot  Mutecpima  244, 245 
Thomas  Button  505 

Thomas  Candifch  ,  fijn  togt  rondom  den  aerd- 
kloot  574, 1 02, 256, 332,  ziet  Candifch. 

Thomas-kloofter  in  Groenland  115 
Thomas  Martyn  322 
Thomas  de  Rafpure  427 

Thomas  Sich.es 'fijn  verrichtingen  412 
Thomas  Sofa  ,  fijn  verrichting  359, 360,  384 
Thome  ftedeken  verbrand  544.  eiland  17, 18,492, 

groote  fterftaldaer493.  is  ongezond  493,494 
Thomebamba  een  paleis  328.  vlakveld  345 
Tiaguanaco  vermaerd  vlek  348,349 

•jiburons  boofaerdig  zee-gedrocht  193 
Ticiquaque  rievier  304 
Tieovic  Mexicoos  koning  242, 243 
Tiguas  landfehap  215,217 
Timagoa  een  koning  177 
T ir i  menen  reufen  575 
Titicaca  vermaerd  meir  348 
Titiriras  volk  542 
Tijd-rekening  in  Fonduras  275 
Tlacaellel  vermaerd  held  in  Mexico  240.  fijn 

merkwaerdige  daeden  241,242,243 
T/tf/oceenduivels-beeld  221 
Tlafcalaeen ftad 219.  bifdom  251,252 
Tlafcaltecas  een  der  fes  gefiachten  van  de  Ka- 
y>atlacas  219,220 

Tlatellulco  een  ftad  238 
TlatluicM  een  der  gefiachten  van  de  Ha<vatlacas 

219 

Tobae  
reufen  

572 
Tobayras  volk  368 
Tocaima  ftedeken  291 
Tocci  een  vel  van  een  koningin  levendig  af-ge- 

ftroopt  en  aengebeden  221 
Tocomans  kleine  menfehen  371 
Todos  Santos  vier  eilandekens  .         194 
Tolu  koftelijke  bal  zem  287 
Tomahanji  winden  350 
Tombe^ers  tandeloos  volk,  enwaerora  89 
Ton  vlooyen  ,    398 
Tonatzuli  merkwaerdig  vogeltje  1 76 
Topia  landfehap  229 
Tora  een  hoek  lands  221 
Totonoga  een  blinde  koning  71 
Totora  zeer  dienftige  biezen  348 

Topa  Tupanguy  maekteen  bloed-fchendige  wet 
3°? Topiawari  koning  543 

Toucan  vreemde  vogelen  72, 391 
Topil^in  een  vervloekte  priefter  236 
Tovenaers   merkwaerdig  310.   heel-meefters 

372.  haerpotzen  132 
Tovery  vreemd  onderzoek  na  de  zelve      20, 2it 

Gggg  4  To- 
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Tover-kutiftopentlijkgeleert  21 
Tourion  ,  fijn  verrichtingen  437  ,459 ,448  ,464, 

473,489 Tourion  de  lange,  fijn  verrichtingen  437 
Tououbinambatiti  woeft  volk  378 

Toxcoalt  wonderlijk  feeft  265,266 
Triangel-eilanden  539 

Traycuon  een  inwijk  4°6 
TrewWtw  hoedaenige  vogel  198 

Tres Rey es fterkte 440.  belegert 441.  overgege- ven 442 
Trinidad  een  uithoek  207,210.  een  eiland  540, 

544.  ftedeken  *54 

Trtftan  Vafius  loopt  d'eerfte  in  volle  zee  3 
Trommel-flag  zeer  merkwaerdig  266 
Tnixillo  een  ftad,  haer  befchrijving  276,277, 

336.  wordingenoomen  438 
TlilxoMtken  vreemde  plant  232 
Cubanama  koning  68 
Tuculala  een  vlek  237 

Tucuman  een  groot  land  57* 

Tucuyan  landfchap  209 
Tucuyo  landfchap  en  ftedeken  553'  554 
Tumbez  een  valley  3r4 

Tunal-boom  ,   vreemde  vertelling  van  de  zelve 
238 

T««^een  boom  van  drierley  aerd  223,228,230 

T«/?»ww&Mfchoonernenfchen  368 
Tuppinikinfi  een  volk  377 
Turken  haer  merkwaerdige  verrichtingen       27 

Tv ger, vreemde  voorval  van  de  zelve  67,68.noch eenandere  84,256,257 

Typhon  een  vreefelijk  beeld  22 

Tyriershaer  fchip-vaert 

Tyzoyopangui  Peruaenfch  veld-heer 
 317 

VacaöUnd  4l8»4$7 

Vacapa  een  vlek  208 

Facca  rfe  G*/rro  rechts-geleerde  houd  wreedehjk 

huis  in  Peru:  word  gevangen  95.  fijnvordere 

verrichtingen  318, 3I9»341 

Vaertuigder  Americaenen:  haer  gevoelen  van 

d'Europifche  fchepen  13.  zeer  vreemd  vaer- 
tuig  ,      334»  335 

Valentijns-'mwijk  1*3 
Valken  wonderlijk  269 

Valk  een  mark-graef,  fijn  togt  205 
Valledolid  een  ftedeken  259 

Valparayfi  een  haven  IOI ,  1 07»  5^7'  568 
Valverdê  ftedeken  34° 

Vangft  van  wild  wonderlijk  553 
Vafcm  Garna  4 

Vafchus  Hunne?,  fijn  verrichtingen  284.  togt 
merkwaerdig  64,65,66,67,70,72 

Vafquez  Coronatus ,  fijn  merkwaerdige  land- togt 

214 

Vafjer  Franfche  hopman 
TJbinas  een  volk 
Ucais  woeft  volk 

Verapaz  een  landfchap 

Fêwfor  Spaenfche  overfte 

Vegaeen  ftad  t'eenemael  verwoeft Vela  een  uithoek 

Venetiaenen  drijven  aldereerft  handel  met  Ooit- 
Indien  2 

Venezuela  een  ftad  237»  288.  groot  landfchap: 

oorfprongdernaem:  uitgemoord:  verfchei- 
de  volkeren  aldaer  552.    hoofd  ftad  Coro  en 

vordere  fteden  :  goud-mijnen  ,  vogelen  en 

vee 553.  ftedekens  554.  ingezeetenen  ,  rie- 
vieren,  havenen ,  eilanden ,  uithoeken  553, 

554 
98 

346
 

562
 

171
 

445,446 
166 
f554 
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VeraCrür gebouwt77.  beftormt8o,246,253s 

254 

Veragua  
een  landfchap  

280,  281 Verbond-maeking  zeer  vreemd  74 
Verde  één  eiland  252 
Vergafchocm  landfchap  434 

Vergiftig  kruid  zeer  wonderlijk  254 

Verhuifing  van  zommige  volkeren  na  andere landen  *4 

Vela  Nunnez  fijn  vreemde  voorval  321.    ziec 
Blafcm  Nunnez. 

Vereenigde  Nederland  maekt  vrede  met  Portu- 

gael529,53o.  word  van  vele  tegefgefproo- ken  530>53i 

Verkens  wonderlijk  veraerdende  548 

Vertoog  van  de  Hoofd-deelgenooten  in  de 

Weft-Indifche  Maetfchappy  zeer  merkwaer- 
dig 53I>532 

Vermilioen  ,  waer  en  hoe  gevonden  350.  won- 
derlijk gefcheiden van quick-zilver    350,351 

Vermio  eenzee  214 

Veftaelfche  maegden ,  waerom  levendig  begrae- ven,  en  hoe                                      3°7)  3°8 

Vetchunquoies  een  wilde  kat  137 
Vibbacaronca  wonderlijk  vuur                       308 

Vibluria  een  fchip  welk  de  weereld  om- zeilde  76 Vkumas  vreemde  geiten                                295 

fwWfijngroote  wreedheid  489,513-  ziet  ̂ n' dries  Vidal. 
Vilcabamba  valleye  34Q 

Villa  de  Conception  ftedeken  39° 

Villa  del  Efpiritu  Santo  fteden  255 
Villa  Formofo  een  vlek  455 

Villamanrique  een  mark-graef  229 
Villa  Rica  ftedeken  253,570 

Villaroel krijgt  een  zilver-mijn  op  Potofi       353 

Villa  de  Santiflevan  een  ftad  249. )  ziet  Panuco. 
Villen  van  levendige  menfchen  zeer  wonderlijk 

248 

Vinaque  rievier  342 

Vincent  eiland  198.  landfchap,  fteden  en  dorpen 

377 

Vincent  JgnezPinfon,  fijn  merkwaerdige  togc 
en  vreemd  gevecht  55.  loopt  lanx  Paria :  lijd 

fchïp-breuk:  keert  na  Spanje  56,35-8 
Vincent  Paul  321 

Vincent  de  Valk  Vu'tdi ,  fijn  onderhandeling  met Attabaliba  9°'9I>357 

Viracocha'  Peruaenfch  afgod  299.  bloedig  ofter 
aen  hem  301.  fijn  verfcheide  benaemingen: 
tempel  3°3 

Viracochakonmg,  fijn  bedrijf  i5>2-99 

Virginia ,  oorfprong  des  naems ,  lucht  1 34.  Win- 

den ,  bergen ,  knftal ,  gror.d,  ftroomen ,  vel- 

den 13  ƒ  verfcheide  volkeren:  boomen,  boom- 
vruchten ,  wijngaerden  :  brood  en  moes- 

kruiden 136.  koorn  met  moeite  geplant:  al- 
lerlei beeften  :  gevoogelt  en  vifch.  Virginia 

is  fchaerfch  bevolkt :  dragt  der  inwoonders : 

haer inborft  137.  huifen,  geweer,  fchuiten, 

fpinnen,  gods  dienft ,  afgoden  138.  verdeelt- 
heid  der  Engelfche  aldaer:  worden  vermoord; 

krijgen  hulp-benden  141 ,  171.  onderfcheid 
tuflchen  Noorder-  en  Zuider- Virginia  143 

Virgin  Gorda  eWand  198 
Viffchen  zeer  vreemd  247, 319,387 

Vifch  vangft  op  een  wonderlijke  manier  48,387, 

ƒ38,  f 83, 5-84-  overvloedig  117 
Vit acucho koning  door  honden  verfcheurt      146 

Vitzilo<vitli  vermaerd  veldheer  220.  een  koning 

2  39 

Vitziipuztli een  wonderbaerlijke duivel 220.  fijn 
beeld  221,238,241,244,263 

Vlaem- 
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laemfche  eilanden  -  51 
Vleer-muifen  zeergroot  64,65,273.  en  fchade- 
lijk  70,248 

Vliegen  zeer  vreemd  192 
Vliegen-  eiland  1 09 
Vlmen  hoedaenjge  heeren  565 
VliJJtngers ,  haer  volk-planting  538 
Vlucht  zeer  merk waerdig  320 
U/fcaeenrievier  275 
Vlijmen  zeer  wonderlijk  262 
Una  rïevier  442 
l/««iaengenaeme  vrucht  559 
Utina  een  koning ,  word  gevangen  98 
Vogel  baflènde  gelijk  honden  108.  een  zeer 
merkwaerdig  245 
Vogeleiland  198 
Vogel-vangft  wonderlijk  71 
Volkeren  verhuift  veraerden  wonderbaer  36 
Voorfpooken  gedenkwaerdig  245, 313, 429 
Voorval  ongemein  vreemd  256,257,370,371 
Voorzeggingen  zeer  merkwaerdjg  161, 162,373 
Vos,  vreemde  vertelling  van  dezelve  503 
Vos-aep  een  wonderlijk  beeft)  279 
Vraba  vruchtbaer  geweft  285,  286.    naemaels 

Nieulv  Andalafia  66 
Vramarca  \avdlchap  342 
Vredens-verzoek  der  Portugeefen  by  d'Hollan- 

dersafgeflaegen,  enwaerom  432 
Vries  hopman  437 
VrinCufco  merkwaerdig  geflacht  298 
Vrouwen  op  Matarimo  zeer  vreemd  44,45.  op 
fantaCrug  ttrydbaer  45.  aen  Paria  infchelijx 
S7>  285, 286.  waer  niet  lang  leven  272.  gantfch 
fchaemteloos  110 

Urcu  wonderlijke  fchaepen  308 
Urira  goud-m  ij  nen  280 
Uros  ,  haer  vreemde  wooningen  348 
Vua-pioup  een  boom  395 
Vuichilabuchichi  een  yzelijk  beeld  81 
Vrucu  wilde  plant,  haergebruik  369 
Vuur  zeer  verfchrikkelijk  98 
Uxitipa  een  valleye  228 
Vygeboom  wonderlijk  339 

W. 

Wacogenive  geweft  '4 12 
Waer  nar  d  T{tche  202, 203 
Walcheren  eiland  443 
Walraven  Malhwg  470 
Walruflen  een  zee-gedrocht  1 17,1 18 
Waker  Ralech  fijn  merkwaerdige  togten    134, 

139,142,538,541,  542,543.  word  onthalft 
544 

Walter  Schooncnbnrg  voor  opperhooft  na  Brafd : : 

fijn  ongelukkige  cogt  513, 514.  brief  525.  ver- 

hael  wegens  't  verlies  van  'tUgciffo  526.  be- 
fchuldigmg  tegen  hem  527,528.  fijn  verant- 

woording 528 
Walvi(Tch«tnzeermeenigvuldig             l°9>575 
Wanfchepfel  gantfch  wonderlijk  56 
Ware  en  baron                                               141 
Waripebares  een  volk                                       501 
Water  zeer  wonderlijk  44, 273.  ongemein  klaer 

68,288.  oudemenfchenjong-maekende  143 
Water-gedrocht  zeer  fchaedelijk                   271 
Waterland  een  eiland                                       109 
Water-meloenen                                         198 
Waters-nood  in  Braftl                      .           497 
Water  der  Engelen  hoedaenig                       566 
Water-  leiding  zeer  merkwaerdig                  244 
Water-val  merkwaerdig                               333 
Water-paerden                                           218 

Water- verkens  381,382 
Wayanaffes  wanfchaepen  menfcheri  369 
Wayanaiuafars  onnoofel  volk  370 
Waymores  woeft  en  vuil  volk  368,369 
W^ta^^beeftelijkemenfchen  369 
Weereld  hoedaenig  eerft,  bevolkt  is  by  Koachs 
kinderen  10, 11 

Weg  der  Ingas  zeer  merkwaerdig  326, 327, 329, 

355>35<5 

Welfaren  hoog-duitfche  edelen  ,  haer  verrich- 
ting  28,289,552,553 

Wero"toances  bevel-hebbers  135 Weronvocomoco  een  ftad  1 35, 139,  ij.o 
Weft-Indifche  Maetfchappy  :  haer  oorfprong 

399.  gunft-brief:  kamers4oo.  waeromBra- 
//aentaft  401.  verfchil  onder  Bewind-heb- 

bers 474.  haer  verval  524.  magt  532 
Wet  van  Bajona  170 
WeyberHays                                            380,381 
Weyden  van  fchaepen  zeer  vreemd  op  Moeha 

106,107 

^/«corievier^S.  flotaldaer  413 
Wigcomoco  een  rievier  1 40 
Wihiri  vreemd  volk  541 
W ilde-  dieren ,  hoe  op  de  verre  geleegene  eilan- 

den zijn  gekoomen  6,13 
Wilde-katten  283,396 
Wilde-koeyen  396 
Wilde-kuft:  ziet  Guaïana. 
Wilde  paerden  107 
Wilde  fwijnen  396 
Wilhem  Betancourt  .  37 
Wilhemten  Bergen  fijn  helden- daed  113 
Wilhem  Byleïled  -  39 
Wilhem  Chartier  97 
Wilhem  Cornelif^oon  Loos ,  fijn  heldendaed  486 
Wilhem  Comelisfzoon  Schouten  ,  fijn  merkwaer- 

dige togt  rondom  d'aerde  108, 109, 1 10, 1 1 1, 
575 

Wilhem  Jtfeft ,  fijn  verrichting  in  NieWiv-Neder- 
land  1 25 

'Wilhem  Latan  469 Wilhem  Negenton  fijn  mifdrijf  499 
Wilhem  Parker ,  fijn  verrichting  259,277 
Wilhem  Schouten  403,  fijn  fchelm-ftukken    405 
Wilhem  Xuaren  vermoord  95 
Winden  zeer  wonderlijk  566 
Winden-afgod  zeer  yzelijk  138 

Wingaudocoa  by  d'Engelfche  hernoemt  Virginia 
141,  142 

Wingina  een  koning  142 
W  itte  Cornelifzoon  de  Wit ,  fijn  togt  na  ZJra/7/523 . 

onluft  met  d'hooge  raed  op  'tReciffb  524. 
keert  na  Holland :  en  word  in  den  Haeg  gevan- 

gen" 525 Wolfs-hoofd  een  uithoek  98 
Wokokon  een  eiland                                       141 
Wormen  wonderlijk                                     250 
Wratten  zeer  vreemd                        •             328 Wreedheid  ongemein             250,275, 335, 336 
Wijn  verbooden  te  drinken                          252 
Wrjngaerden  met  zeer  dikke  ftammen          153 

Wijntjens  raeds-heer                                   46  r 

Xagua  een  haven  op  Cuba  153.  ongemein  be- 
quaemi56.  een  boom  289 

Xaguas  wreed  volk  541 
Xalifco ,  haer  oorlog  tegen  de  Spanjaerden  90. 

landfchap  222, 225;  haerinwoonders      228 
Xaman^al  een  vlek  258 
Xaquixaguana  een  valleye  343 

Xaxa- 
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Xaragua  een  paleis  50.  landfchap 
Xarays  een  meir 
Xarayes  vreemd  volk 
;**«#*  een  valleye  323.  rievier 
Xayanca  valleye 
Xeres  de  la  Frontera  een  fterkte 

Xicalango  een  fterkte 
Xkalxpa  een  rievier 
Xkotemalt  een  berg 
Xochinacatlk  een  boom 
Xuala  een  luftige  valleye 
Xuta  een  vreemd  beeft 

Yaeti  een  ftad  329 

Yaguara,  fijn  vreemd  onderzoek  nad'onfterfe- lijkheidvaneenSpanjaerd  168 
Yaguarguaque  Peruaens  koning  298)  299 
Yaguarcocha  een  yzelijk  meir  326 
Taguas  een  wortel  329 
r^whoedaenigvolk  538 
Yakones  ftrydbaer  volk  294 
Yandou  ftruis-voogel  395 

Yaqu'tmi  rievier  228 
Yaquimo  landfchap  158 
Yaramimcarou  wonderlijke  plant  391 
Yucay  valley ,  flot  en  rotze  aldaer  300, 316, 346, 

347 

Ycayagua  een  landfchap  158 
Yllefcas  levendig  ge  vilt  93 

Yucatan  een  landfchap:  oorfprong  der  benae- 
ming :  befchry ving  der  zelve  257 ,  258 ,  259 

260 

310 

291 

28,29 

312,313 

273 

192, 193 
271 

396 

237 

274 
de  zee-kuft  hoedaenig 

Ychuris  Peruaen  fche  biegt-  vaeders 
Yomas een  wortel 
Yflanders  haer  weder-  vaeren 
Ytu  vreemd  feeft 

Y^akos  vreerade  land-ftreek Yzer  boom 
Yzer-hout 
Yzer-verkens  wonderlijk 

Ypacpalapa  een  ftad 
Yztepeque  een  vlek 

Z. 

Zacateca*  een  landfchap 
Zacatula  landfchap 

Zaemen-fpraek  tuflchen  Midas waerdig 

Zaeying  ongemein  vreemd 
Zaguato  een  dorp 
Zahuatleen  rievier        * 
Zaires  Topa  koning 

Zalango  haven 
Zalving  zeer  wonderlijk 
SZamba  valleye  286.  eiland 
Zamora  ftad 
^««valleye 

Zand-berg  aengebeeden 
Zapotecas  een  klippig  geweft  en 
Zapuatan  een  landfchap 
Zarcaranna  rievier 
Zee-appelen  wonderlijk 

226 

252 

en  Silentti  merk- 

19,20 

339 

218 
251 

345 

33i 

265 

426 

329 

306 

woeftvolk  255 

226 
555 

188 ,  189 

Zee-boomen 
Zee- duivelen 

Zee-gevecht  ongemein  merkwaerdig 
Zee- honden  wonderlijk 

Zeeland  yvert  voor  de  Wcft-Indifche 

fchappy 

Zee-leeuuen 

189 

194 

487 

105 

Maet- 

524,525 
108, 113 

Zee-meeuvven  109, 575 
Zee-fneppen  197 
Zee-ftarren  188 

Zeil-fteen  van  wie  gevonden  3  en  haer  merk- 
waerdige  kracht  8, 9 

Zeda  zeer  dikke  boom  168 
Zeltates  een  volk  269,271 
-ZWwe-ffchrikkelijkeafgooden  65 
Zempoal een Üad77.  landfchap  251 
Zenu  rievier  en  landfchap  287 

Zepe-boom  merkwaerdig  188 
Zeyba  wonderlijke  boom  291 
Zieken  vreemd  gehandelt  58 
Ziekte  ongemein  vreemd  104 
Ziel-miflèn  302 
Zielen-dorp  116 
Zilver  wonderlijk  vervoert  297,354.  zeer  merk- 

waerdig belangende  de  toebereiding  351.  de 
proef  351, 352.  aderen  en  mijnen   353.354, 

228, 229 

Zilver-berg  
218 

Zilver-mijnen  228,229 
Zilver-vloot  door  ftorm  vergaen   427, 428»  429 
Zimatlan  een  fterkte  260 
Zingü  Chan  een  Tattar  fijn  verrichting  38 
Zivet,  wat  het  is  127 
Zond-vloed  bekend  by  de  Chineefen  ,  Japan- 

ders ,  Ooft-Indiaenen  en  Americaenen  15. 
Defer  vreemd  gevoelen  van  de  zond-vloed  1 5, 

298 Zonne-beelden  311 
Zonnen-offer  15, 151, 152, 174,345, 34Ö.by  de 

Grieken  wonderlijk  onderhouden ,  en  waer- 
om  175.  is  zeer  oud  304,305.  waerom  ge- viert  305, 306 

Zonne-tempelsin  Peru  304, 305, 328, 340,  341, 

-,.,  342,444 Zoomer-vogeltje  zeer  wonderlij  k  .     253 

Zoques  volk  269, 271.  hoedaenige  tael    '     260 ZoufaMacede  Portugeefch  gezant       525,5-26 
Zout  zeer  vreemd  55.  hoe  gemaekt  80, 283, 287. 

brood  uit  zout  290.  zout-pannen     '         392 
Zubo  eiland  76 

Zuid-land  by  de  Spanjaerden  ontdekt  37 ,  38. 
haer  eilanden  ,  uithoeken  ,  haevenen  ,  in- 
woonders  en  der  zelve  manieren ,  vruchten, 
beeften,  fchuiten,  vifch,  togten  derwaerds 
577.  vogelen  578.  Togtvan  AbelTafinanna 
't  On  bekende  Zuid-land  578, ,  579, 580, 58 1 , 

582,584,585 
Zuiker-moolens  haer  befchry  ving        385, 386 

Zuiker-ried  hoe  geplant  word  en  zomwijl  ver- 
derft 385.  van  waerna  Brafil  gebragt  is  387. 

handel  met  zuiker  451.  kooken  van'tzuiker zeer  merkwaerdig  386,387 
Zuny  landfchap  218 
Zwaerd-vhTchen  19 1 

NAE- 
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in  bet tegenwoordig  Werk  aengetoogen . 1 

1 1 

\  Braham  Mellinus. 
J\  Abraham  Mylius. 

Francifc.Lópes  deGomefa. Lopez  Vas, 
• 

Francifcus  Raphelingius. Lucanus. ' 

Adriaen  van  der  Donk. Francifcus  Soarez. Lucretius. i 

iElianus. Francifcus  Tirolmonte. Luide  wijk  Leo. 

Albertus  Magnus. Francifcus  Xaverius. 
Lyfcander. Aldrete. Fullerus. Manethon  Perfa. 

yElius  Lampridius. 
Galenus. Markgravius. 

Alexander  Aphrodienfis. GarcilafTus  de  la  Vega. MarcusZeno. 

Alexander  ab  Alexandro. Genebrardus. 
Martij  n  del  Barco. i 

Alexander  Guaginus. Gerardus  Joannis  Voflius. Martijn  Perez. 

.  \ 

Alonfb  Garcia. GuidodeBrez. Matthasus  van  den  Broeke* 

Alonfb  de  Ouagli. GuilielmusPifb. Matthiolus. 
Andrasas  Caefarienfïs. Guilielmus  Poflellus. 

Melchior  Soiterus.' 

' 

Angrin  Jonas. 
Harmannus  Moded. Michalon  Lithouwer. 

[ 

Antonius  de  Herrera. Henrik  Haelbos. Michovius. - 

Apuleus. 
Hennk  Hawks. Miles  Philips. • 

Anftonicus  Grammatieus. Hernando  de  Leon. 
Mofes. 

Ariftoteles Herodotus. NicolausZeno. 
1 

A^banafius  Kircherus. Hefychius. Olympiodorus. 
Auguftinus. Hierony  mus  Benzo. 

Paulus  Venetus. 
1 

Auguflijn  de  Tarcate. Hierony.uus  Cardanus. 
Peter  de  Ancieta. 

•    [ 

Auguftus  Thuanus. Homerus. Peter  Bizarus. 
1 

Aycon  Armenier HügoCrotius. Peter  Fernandez  de  Quir. 
.     . 

Balthazarde  Amizquita. Hugo  vanLinfchooten. 
Peter  Maria. 1 

Barnabe  Cabo. Jacob  Bontius. 
Peter  Martyr. 1 

Bartholomasusdelas  Cafas. Jacob  Planenfïs. Peter  Ordonnes  de  Geval- 

Benjamin  Tudalenfis. Jacob  Rabbi. 

los. 

CafparBarlaeus. Inca  Garcilafïb. 
Peter  van  Gend. 

Caftaldus. Joanncs  Ardenois. 
PhiloJuda=us. 

Charles  Rochefort. Joannes  Bertius. Philippus  Cluverius. 
' 

Chriftoffel  Arciflewski. Joannes  Chilton. Philippus  Mornasus. 
Cicero. Joannes  Gyfius. Phylarchus. 
Claudede  Abbeville. Joannes  Jonftonus. 

Piere  Moreau. 

Clemens  Alexandrinus. Joannes  deLaet. 
Pinedas. 1 

Conradus  Gefnerus. Joannes  de  Ledefma. 
Plato. 

.  1 

1 

Cornelius  Nepos. Joannes  Leonclavius. 
Plinius. . 

CorneliusWijtfliet. Joannes  Lery. 
Plutarchus. i 

s 
Ctefïas.- Joannes  Mariana. Pomponius  Mela, 

1  1 

Curtius. Joannes  Nieuwhof. 
Proclus. 

Cyprianus. Joan  van  de  Sande. 
Procopius. 

David  Ingran. Jofeph  Acofta. Quarterius. 
David  Powellus. Jofeph  Anchieta. 

Rabbi  Simeon. 

DiodorusSiculus. Jofeph  Scaliger. 
Richard  Baker» 

Dionyfius  Kalikarnafikus .    Journaelen  verfcheidc  on- 
■  Robert  Comtaeus. 

Dirk  Ruiters. 
gedrukte 

Samucl  i^urchas. 

Dithmar  Blefken. Ifaacus  Pontanus. Sebaftiacn  Schroten. 

Duarte  Mendez  Serraon. Ifaac  du  Verne. Simplicius. 

EgydiusFletfcher. Ifidorus  Mendes  Sequera. 
Salliftiüs. 

Emmanuel  de  Moraez. Julius  Casfar. SigifmondBaro, 
Erafmus  Stella. Julius  Cefar  Scaliger. 

Strabo. 

Erik  Roothaer La&antius. Theodotio.                         • 
Everhard  Reid. Laurens  Ananias. Theopompus. ( 

Eufebius. Laurens  Bikker. 
Thevet. 

■  i 

Euthymius  Zibagenus. Laurens  Guafcus  Geraf -   Tertullianus. 
1 

FeftusAvienus. cius. Trigautius. 
Francifcus  Burmannus. Laurens  Key  mis. 

Vegetius. 

i 

Francifcus  Delapuente. Levinus  Lemmius. Virgilius. 1 

Francifcus  de  Gomara. Lieven  Aizma. Wilhem  Cambden. 1 
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Voor  de  Boekbinder  s^  waer  na  %ich  dezelve  ,  in  bet  inbinden 
der  groote  'Platen^  te  fchikken  hebben. 

Generale  Kaert  van  America, 
Chriftoffel  Colonus,        

Angra  op  Tercera,       ■ 
Americus  Vefputius,           
Ferdinand  Magellanus,         — 
Vetus  Mexico,   
Athabaliba, 
Arx  Carolina, 

Novi  Belgii  quod  nunc  Novi  Jorck  vocatur, 

Nova  VirginiaTabula    — 
Virginiae  partis  Aultralis  8c  Florida,   — —  - 
PagusHifpanorum  in  Florida,         
Havana,         ■■  — — —  — 

Urbs  Domingo  in  Hilpaniola,            — Porto  Rico, 

Mappa  iEftivarum  Infularum  alias  Barmudes, 
ïnfulac  Americaenae  in  Oceano  Septentrionali, 
Urbs  Martini*    — — 

Viztlipuztli,         «    - — —  - — 
Nova  Hifpania,  nova  Galicia  £t  Guatimala,  — 
Nova  Mexico,  ■      

Muteczuma,  ■'         
Portus  Acapulco,      ;     «    ■ 
Francifco  de  Campechc,  —  ■  -■■■           
Yucatan  6c  Guatimala,  — *    Truxillo, 

Terra  Firma,  licgnum  Granatenfe  &  Popayan, 

Carthagèrray         —              — — — 
Peru,  ■    '           ■-.   ■  ■   ■ 
Francifcus  Pizarrus,            —    "  '-  ■ 
CallaodeLima,         — —         .    ••     •           
Culêo,  — — — -  ■   
Potofi,          —      
Brafil,    ..                 

Sinus  omnium  Sanc"torum,      
Olinda,  ..    ■  -    
Itamaraca,  - — —  — — —   

Urbs  Salvador,               ■  <  .  ■ ' —  ■ 
Oftium  fluminis  Paraybx        — —  — — . 
Fluvius  Grandis,                — — -  >  ■ 
AlagoadelZul, 

^Obfidio  &  expugnatio  Portus  Calvi/ 
Serinhaim,  „___«_«  — — — . 
Caftrum  Mauritiiad  ripamFrancifci, Siara, 

Mauritio  Polis,  — — — 
Arx  Principis  Guilielmi, 
Arx  Naflövii,    

.  Boavifta,         — - —  — 

Guiana  five  Amazonum  regio,1 
Venezuela  cu  m  parte  Auftrali  novae  Andalufias, 
Paraquaria,       »           u 
Chili,                . 
Magellanica,  -  ., 
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